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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

  المحتـــــــــــوى
 الالم القمریة والالم الشمسیة
 ھمزة الوصل و ھمزة القطع.

  دلیل الكلمات التى تحذف منھا ھمزة الوصل
 الھمزة المتوسطة على السطر (المفردة)

  الھمزة المتوسطة على واو
 الھمزة المتوسطة على ألف
  الھمزة المتوسطة على یاء

 قطع إمالئیة
  المتوسطة ) وما حكمھا دلیل الھمزات (

  نماذج تحتذى
 رسم الھمزة في آخر الكلمة

  التاء المفتوحة والتاء المربوطة
 الـتـنـویـن

 األلف اللینـة
  قاعدة عامة لأللف اللینة

 زیادة األلف بعد واو الجماعة
  حذف ھمزة الوصل

 حذف األلف في وسط الكلمة
  حذف األلف في آخر الكلمة

  حذف ألف (ھا)التنبیھ.
 ألف التنوین تحذف

  حذف النـون
 ابنة ) –حذف ألف (ابن 

ا ً  حذف االلف و سطـ
  الشدة والتضعیف
  عالمات الترقیم
  تذكر والتنس

  المـــد
  نموذج لتحضیر درس إمالء

  معلومة تھمك
  شروط صیاغة قطعة اإلمالء .

ركزة ة الم دیرة  بالعنای اء ج  أخط
الء ؟  ما خطوات درس اإلم

اریخ راءة الت  ق
 : األشھر المكررة

  أسماء یجوز فیھا التذكیر و التأنیث:
  التعبیر

  إعداد درس تعبیر
  معلومة تھمك عزیزى المعلم
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

  

   :مثل النطق بها وتكون ساكنة   فيتظهر  ىالالم القمریة الت -١

  .النطق  فىل ) قمریة . ألنها تظهر (ا                  . جدید  الكتاب
        .النطق  فىقمریة . ألنها تظهر ل ) (ا                  .  كفاح الحیاة

    النطق ولكنها تكتب مثل : ىف رال تظهالم الشمسیة ال -٢
  ق.النط فىل)شمسیة ألنها ال تظهر ا(             . مشرقة الشمس

  .النطق فىل)شمسیة ألنها ال تظهر ا(             .   نظیف الثوب 

   
  معلومة هتمك

 حرفا   إذا  ١٤            )ھحجك وخف عقیم بغإ(                                                
 إذاھجاء لاتصبح قمریة وبقیة حروف                  ) لامنھا بعد ( ىوقع أ

  ٠ األول، اإلمالء  ،الغراب:مثل  )تصبح شمسیةلاوقعت بعد(
  

 

 ١- الصــداقة

نحرص  جب علینا أنفی ،خیر مكاسب الدنیا  ىالصداقة إحدى ضروریات الحیاة ، وه
علــى اكتســاب األصــدقاء نختــار األخیــار ونبتعــد عــن األشــرار فصــحبة األخیــار تكســب 

 . الخیر ، وصحبة األشرار تجلب الشر

 الالم القمریة والالم الشمسیة
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

-:أكمل -ا  
ل) ...... ال) ............... الحیاة بها (االصداقة بها (    
ل)...................ال).......... الشر (ابها ( األخیار-  
؟إذا وقعت بعد الالم تصبح قمریة  ىا الحروف التم -ب  

 
  حقوق الصداقة -٢

للصـــداقة حقــــوق منهــــا : المبـــادرة بالمســــاعدة ،وكتمــــان الســـر وســــتر العیــــوب      
األفــراح واألحــزان ، وحســن اإلصــغاء عنــد الحــدیث ودعــوة األصــدقاء  ىفــوالمشــاركة 

لعفـو عنـدما یخطـئ ، بأحب األسماء إلیه ، وشكره علـى معروفـه ،ونصـحه بـاللطف وا
  .ف عنه إذا أصابه مكروه فیوالتخ

.قمریة ) لااستخرج من الفقرة : ثالث كلمات بها ( -أ  
.) شمسیة لا: ثالث كلمات بها (                         

هل تحافظ على حقوق الصداقة ؟ -ب  
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

 القاعدة المنظمة لھمزة الوصل و ھمزة القطع:-
 

  : فى األسماء أوالً 
: { أیمن ، إسماعیل ، تكتب مثلجمیع األسماء المبدوءة بھمزة ھمزتھا قطع تنطق و  

  أستاذ }ما عدا أسماء معینة ینبغى أن یعرفھا الجمیع.
  -والیك ھمزات الوصل فى األسماء:

  :عشرة أسماء محصورة فى كتب اإلمالء ھى  
  ابنة  -٤     ابن -٣    است (العجز)   -٢اسم          -١
  اثنان  -٨  امرأة -٧  امُرؤ -٦  نى ابن)ابنم (بمع -٥
  ایمن هللا ومختصرھا "ایُم هللا" "قسم بمعنى یمین" -١٠  اثنتان -٩
  :مثنى السبعة األولى من ھذه العشرة  

 وابنمان  -٥  ابنتان    - ٤    ابنان -٣استان    -٢  اسمان  -١
  امرأتان -٧  امرؤان  -٦   
  : ( اسم ) المنسوب الى كلمة 

  العالقة بین فالن و فالن عالقة اسمیة . فحین نقول ان 
  : مصادر األفعال الخمسة 

تقول انتصر{ فعل خماسى }انتصاًرا ، و ارتمى ارتماء ، وانكسر انكساًرا ، واھتدى 
  اھتداء 

 : مصادر األفعال السداسیة 
ھمزتھا ھمزة وصل تقول : استفھم استفھاما ، و استعلم استعالًما ، و استوى استواء ، 

  قر استقرارا.و است
  ثانیاً : فى األفعال

  : ھمزة القطع
  تختص ھمزة القطع بأربعة أنواع من األفعال ھى:

 أخذ ، أكل ، أمر    ماضى الثالثى المھموز : .١
 أكرم ، أحسن ، أتقن   ماضى الرباعى المھموز:  .٢
 أكتُب ، أسمُع ، أقرأ.   كل مضارع مبدوء بھمزة المضارعة مثل : .٣
 أكرم ، أحسن ، أتقن .    أمر الرباعى المھموز :  .٤
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

  ھمزة الوصل :
  - ال یبقى لھمزة الوصل فى األفعال إال ثالثة أنواع:

 اكتب، اسمع  أمر الثالثى ، مثل :  -١
 انتبھ ، احتكم ، وأمره انتبھ ، و احتكم .  ماضى الخماسى مثل :  -٢
 ماضى السداسى مثل:استمتع ، واستفھم و أمره مثل : استمتِْع  ، استفِھْم . -٣
  استعلم. –یستعلم  –فھم . انتظر.و استعلم اردد : فھم . یفھم .و علیك أن ت -٤

  ثالثاً : فى الحروف
  »ال  «جمیع الحروف ھمزتھا ھمزة قطع ماعدا 

  ملحوظة
ذا اجتمعت الھمزة وألف المد فى أول الكلمة اكتفى بعالمة المدة فوق األلف إ* 

  مثل:(آدم،آمال،آخر)
  ن القاعدة تقول:وذلك أل

ن الثانیة تقلب مدة من إمزة المفتوحة التى فى أول الكلمة ھمزة ساكنة فذا وقع بعد الھإ
  الجنس الفتحة مثل:(أأمال) تصبح آم
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

  
  دلیل الكلمات التى تحذف منھا

  ھمزة الوصل ( ألفھ )
  - أوال : األسماء :

  القاعدة  المحذوف  األسماء  عدد
ھمزة   على؟ كأسم- اسم  ١

  لوصلا
ألف اسم بعد  تحذف

  زة االستفھامھم
ھمزة   ﷽ –اسم   ٢

  الوصل
تحذف ألف اسم بعد 

  الباء
  فى البسملة الكاملة

ھمزة   أبنك على نجح؟ -ابن  ٣
  الوصل

تحذف ألف ابن بعد 
  االستفھام

ھمزة   آدم              یا بن –ابن   ٤
  الوصل

ابن بعد یا  تحذف ألف
  ئیةاالند

ة ھمز  عمربن الخطابــ  ابن  ٥
  الوصل

ذا إتحذف ألف ابن 
  علمین وقعت بین

ھمزة   فاطمة بنة دمحم –ابنة   ٦
  الوصل

ذا إبنة  تحذف ألف
  وقعت بین علمین

ھمزة   لم تستعد؟ ا وأنتنتصارً أ-انتصارا  ٧
  الوصل

ألف مصدر  تحذف
  الخماسى

  ستفھامبعد ھمزة اال
ھمزة   على الذنب؟ منت مقیأستغفار وأ- استغفارا  ٨

  الوصل
مصدر  تحذف ألف

  السداسى
  .ستفھامبعد ھمزة اال

   -ثانیا :  األفعال:
  القاعدة  المحذوف  األسماء  عدد

ْذن  –اِئذن   ١  –فأ
ْمر   اُؤُمر وأ

ھمزة 
  الوصل

من فعل األمر الذى فاؤه ھمزة   ھمزة الوصلتحذف 
  عند د خول الفاء، أو الواو علیھ .

 –انتَصر   ٢
َصْرت ؟   أنتـ

ھمزة 
  الوصل

الفعل الخماسى عند دخول   من ھمزة الوصلتحذف 
  علیھ . ستفھامھمزة اال
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

 –استغفر   ٣
َستغفرَت ؟   أ

ھمزة 
  الوصل

من الفعل السداسى عند دخول   ھمزة الوصلتحذف 
  علیھ . ستفھامھمزة اال

   -ثالثا :  الحروف:
  القاعدة  المحذوف  الحرف  عدد

 –ال   ١
  ِلْلحم 

ات المعرفة بھا تحذف ھمزة أل والمھا عند دخول الالم على الكلم  ال
َّحم  ََّ◌ْوز  –من ذات الالمین { لل َّون  –للـ   )ِلل

 –ال   ٢
  للدار 

ة فقط عند دخول الالم على كلمات معرفة رتحذف الھم  الھمزة 
  بأل غیر مبدوءة بالالم.

  رابعا: قلب الف الوصل مدة بعد ھمزة االستفھام : 
 آ أمرك بھذا؟  –هللا 
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

  مفردة)الھمزة المتوسطة على السطر (
 

 مثال الكلمة رسم الهمزة السبب

.مد ألفمفتوحة بعد   
.مفتوحة بعد واو ساكنة  

.مفتوحة بعد واو مد  
.مضمومة بعدها واو     
هاال یمكن اتصالها بما قبل    

 على السطر(مفردة)

 على السطر(مفردة)

 على السطر(مفردة)

 على السطر(مفردة)

 على السطر(مفردة)

 قراءة
 توءمان
 هدوءك

وااقرء  

 ابدءوا

دةفیقراءة الكتب م  
 الولدان توءمان

حترم هدوءكأ  
 اقرءوا الكتب

 ابدءوا بذكر هللا

 القاعــدة 
السطر  على ةالهمزة المتوسطترسم   

مد ألفكانت مفتوحة بعد  إذا -١  (قراءة)  

(توءمان)                  كانت مفتوحة   بعد واو ساكنة إذا - ٢     
(هدوءك)                        عد واو مد كانت مفتوحة ب إذا -٣     
قبلها مثل  ىبالحرف الذكانت مضمومة وبعدها واو ال یمكن اتصالها  إذا  -٤   

. اقرءوا ) -(ابدءوا           
 كلمات بها همزة على السطر 

 –إســــاءة  –رءوف  –جـــاءا  –رداءان  –تضـــاءل – لتفــــاء-رداءة-تـــوءم-وضـــوءك
 –شـــاءوا  –یقـــرءون  –نبـــوءة  –رءوس  –تشـــاءم  –مـــروءة  –مبـــدوءة  –مقـــروءة 
  .مرءوس  –أضاءت 
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

  حكیم وصایا
غیرا : سأ   یم ص یة  ىأ ىفل حك فوف الدراس تالص ائال :  أن غیر ق رد الص ا؟ ف  ىف أن

یم :  ىالصف الرابع االبتدائ ھ الحك وءم روحك  إذن، فقال ل ا ت القراءة واجعلھ ك ب علی
القراءة  اءتف اء وا أض ل الحكم ق لك المروءة فھالطری ك ب الء وعلی ال  ىلعق ن كم م
  .الرجولة

؟توءم ، المروءة .       لماذا رسمت الهمزة على السطر  -ا  
. الخطأصوب          .اقرؤوا الكتب  -ب  
.اكتب ثالث كلمات بها همزة متوسطة على السطر  -ج  

 الھمزة المتوسطة على واو

 القاعدة
.ترسم الهمزة المتوسطة على الواو   

.خطؤه)  –م كانت مضمومة وقبلها مفتوح (یؤ  إذا -١  
.) أبناؤه–كانت مضمومة وقبلها ألف مد (هواؤها  إذا -٢  
.كانت ساكنة وقبلها مضموم    (مؤتمر) إذا -٣  
  .جل)یؤ – ىكانت مفتوحة وقبلها مضموم  (یؤد إذا -٤

  السبب  رسم الهمزة  الكلمة  مثال

  لقد كثر خطؤك
  سماؤه ىأظلتن ىوطن

  حضرت المؤتمر
  عملك لال تؤج

  تباطؤك خطا

  خطؤك
  سماؤه

  المؤتمر
  تؤجل

  تباطؤك

  رسمت على الواو
  رسمت على الواو
  رسمت على الواو
  رسمت على الواو
  رسمت على الواو

  ألنها مضمومة وقبلها مفتوح
  ألنها مضمومة وقبلها ألف مد

  ألنها ساكنة وقبلها مضموم
  مومألنها مفتوحة وقبلها مض

  ألنها مضمومة وقبلها مضموم
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

.تجرؤك) -كانت مضمومة وقبلها مضموم ( تباطؤك إذا -٥  
 

 مفردات
ؤم -یؤمن -عطاؤه ، التفاؤل –ھؤالء، رداؤه  – ىیؤد -مؤمن -یؤثر ة  -ل سؤال  -رؤی

  مؤدب  -بؤس–یؤثر  –التشاؤم –التضاؤل  -مؤامرة  –
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

 الحیـاة
لشقاء ،والمؤمن الحیاة مزیج من النعیم والبؤس ، والتفاؤل والتشاؤم والسعادة وا   
ھ ، ىالذ ھ یرجو لقاء رب ؤد أنفعلی ؤثر  ىی زداد عطاؤه نحو أصدقائھ وال ی ھ وی واجب

  .نفسھ على غیره
.صف الحیاة -ا  

: ىفلماذا رسمت الهمزة على الواو  -ب  
.یؤثر  –المؤمن  –التشاؤم  –البؤس       

 
 الھمزة المتوسطة على ألف

 مثال الكلمة رسم الهمزة السبب

بلها مفتوحمفتوحة وق  
 مفتوحة وقبلها ساكن صحیح

 ساكنة وقبلها مفتوح

 متوسطة على األلف
 متوسطة على األلف
 متوسطة على األلف

 سأل
 مسألة
 یأخذ

لمعلم التالمیذسأل ا  
 توقفت أمام  مسألة
 یأخذ الولد مصروفه

 القاعــدة
المواضع اآلتیة  ىف األلفترسم الهمزة المتوسطة على   

)ىرأ – سأل(وما قبلھا مفتوح إذا كانت مفتوحة  -١  
نشأة  )  –یزأر –ساكن صحیح (مسألة ا قبلھا إذا كانت مفتوحة وم   -٢  
فأس) –رأس  - إذا كانت ساكنة وما قبلھا مفتوح ( یأخذ-٣  

 ملحوظة :
ـــت الهمـــزة المتوســـطة مفتوحـــة ومـــا   ـــو قإذا كان ـــدها  حبلهـــا مفت ـــفوبع ـــد  أل  نهـــاإفم

  .) مآرب-مآل-مآذن -مكافآت-مآب -مآثرعلیها مد )مثل ( ألفاترسم :( 
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

 مفردات
.مرآة –امرأة  –جرأة –فجأة –متأمل  –اطمأن – ثأر– تأدب  

 آداب الحدیث
اطع    رام وال تق أدب واحت یھم ب غ إل دثون  ،فأص وم یتح ع ق ت م دا ، وإ إذا جلس ن أح

 من الحركة تكثر ن ، والالحدیث ، وإذا ابتدأت الحدیث فتأ أردت أن تتكلم فاستأذن قبل
ار المستمعین  واإلشارة ك أنظ ا یوجھ إلی ر من الحدیث م واجعل كالمك وسطا ،واخت
  . فونكیألویجعلھم 

.اذكر بعض آداب الحدیث -أ   
 الھمزة المتوسطة على یاء

 مثال الكلمة رسم الهمزة السبب

  نمكسورة وقبلها ساك
  رمضمومة وقبلها مكسو 

  ةمفتوحة وقبلها یاء ساكن
  اتصالها بما قبلها مضمومة وبعدها واو یمكن
 مضمومة وقبلها یاء ساكنة

 على یاء ( نبرة)
 على یاء ( نبرة)
 على یاء ( نبرة)
 على یاء ( نبرة)

 على یاء ( نبرة)

 مطمئن
 مخطئون
 تیئس
 مسئول
 میئوس

  الكالم مطمئن
  خطئونمالمهملون 

  ال تیئس من رحمة هللا
  نت مسئولأ

 هذا عمل میئوس منه

 القاعدة
: ىما یأتفیوسطة على یاء ترسم الهمزة المت  

.قبلها  ىحركة الحرف الذ إلىإذا كانت مكسورة دون النظر -١  
.حركتها  قبلها مكسور دون النظر إلى ىحرف الذإذا كان ال -٢  
.شیئان )–إذا كانت مفتوحة وما قبلها یاء ساكنة (هیئة  -٣  
  .)مسئول –(شئونعدها واو یمكن اتصالها بما قبلهاإذا كانت مضمومة وب-٤
.إذا كانت مضمومة وقبلها یاء ساكنة (میئوس ) -٥  
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

 مفردات
 

ئین  –ُسئل  ین  –الناش ائھم  –مطمئن ان  –آب ئس  –اطمئن ون  –ب ئة  –مخطئ  –الناش
  . ىجئن –طبائع –فئوس –دنیئا  –ھیئة لئیم  –فئة -انفئر –بئر  –رئیس  –أفئدة 

  
                                   

  

 أنت والصدیق
 

ا متشابھان  ىجئن    ت ، فأنتم رك من أن ادات ف ىفبصدیقك أخب ائع والع ان إالطب ن ك
ا ل ا للسوء، مؤدی ھ وإنائیا عن الشر ، كارھ ریم مثل ت ك ة ، فأن ا ألمان ان لئیم  ىفن ك

ا  ىفخلقھ ،بذیئا  فيطبعھ ،دنیئا  ھ ،مزری ا  ىفقول ئن لھ ة ال تطم ا من فئ ھ فأنتم ھیئت
  .األفئدة 

:  ىما یلفیصوب الخطأ  -تختاره ؟ ب ىمن الصدیق الذ -ا  
)كؤوس –فؤوس  -هیأة(  

 رعایة األبناء       ( ھمزة متوسطة على یاء )
ة ، یحظى األبناء برعایة آبائھم ، وعلى الناشئین والن    ذه الرعای اشئات أن یقدروا ھ
وة وأ عروا بالقس و ش م ول انھم وعطفھ ى حن ان إل ل االطمئن ین ك وا مطمئن ين یكون  ف

ض األ ھ ابع وم ب ا یق دوا أن م ان ، إن اعتق م لمربحی وة ، فھ ھ قس ن توجی ون م
  .المخطئون 

 تربیة األبناء         (ھمزة متوسطة على یاء)
ھ ،  ىفٌسئل والد عن شدتھ     ة مع ابن ا فأجابالمعامل ت قسوة   بأنھ الیس  ىھ وإنم

  .توجیھ وتھذیب وحنان ورعایة 
:وقدیما قال الشاعر   

على من یرحم  أحیانافلیقس         یك  حازما   جروا ومن فقسا لیزد  
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

 توجـیھ            (ھمزة متوسطة على یاء )
ھؤالء من الناشئة  وأمثالباء من توجیھ المعلمین واأل األبناءكثیرة یشمئز  أحیانىف   

ام  ىعلى نفسھا وال تحظ ىفئة تجن يبالوئ امستقبل  ف ذ أیامھ ن ال نعم االب در  ى، ف یق
   .یشمئز من التوجیھى بار ، ویعمل بھ، وبئس خلقا سلوك الذتوجیھ الك

  
                    (التفاؤل )            (ھمزة مفردة على واو)

 اإلنسانیتشاءم  أال، وسھل صعبھا ومن المروءة  تیسرت أموره اإلنسانإذا تفاءل   
" فلم التشاؤم ؟ یشاء هللا  أن إالن التشاؤم لیس من صفات المؤمنین . ما تشاءون أل

  ولم العبوس؟ 
  

                         االبتسام                      ( ھمزة مفردة)
االستفزاز  تبوأ أعلى منزلة ، ویجعلك  رءوفا بمن یبدأ ونت ابتسم فاالبتسام یجعلك  

حل اإلحسان محل فیا على سوء التصرف وإنما یدفعھم إلى تغییر سلوكھم  وفال یجرء
ءةاإلسا  

. 
  النیل

النیل نھر مبارك مثل نھر الكوثر الذى یجرى فى الجنة، فھو ینشر الخیر والرخاء 
ھ تك ھ، وبمائ ى جانبی ى األتعل رة س احًرا  و خض اال س ب جم ھ و تكتس ن حول رض م

رب  ھ نش ا  من ر حیاتن ذب س اؤه الع ات ، م م البرك رات، دائ ر الخی و كثی ة . وھ دائم
الرزق الكثیر ، فى ورض الطیبة بالخیر الوفیر، ألونرتوى ، و نسقى أرضنا ، فتجود ا

  كل وقت و كل حین.
  

  رجال الشرطة
رجال الشرطة عیون ال تنام ، تسھر على راحتك ، وتحافظ على أمن كل مواطن ، 
ات ، و  ى األرواح و الممتلك افظون عل رى ، و یح دن و الق كان الم ون س م یحم فھ

عیف ، و یعطف اعدون الض رور ، و یس ون الم ون ینظم غیر ، و یقوم ى الص ون عل
تغیث ،  ون المس ونھم ، و یجیب ر ویكرم یوف مص اونون ض ق ، و یع اء الحرائ بإطف

  حیاھم هللا ، فھم رجال األمن و النظام.
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

  األم
ا بسعادتھا ، و  اض ، تضحى دائًم اء الفی األم ھى نبع الحب الصادق ، ورمز العط

ى  ا ، فھ عاد أبنائھ ل إس ن أج ا م ام عمرھ ل أی ذل أجم عت ، تب ت ، ووض ى حمل الت
دمت ، أو تنتظر  ا ق وأرضعت ، وربت و سھرت ، وتعبت ، دون أن یضیق صدرھا بم
ا ،  ا و یرعاھ من أبنائھا جزاء أو ثناًء على ما صنعت. إننا ندعو هللا القدیر أن یحفظھ

  ویجزیھا أعظم الثواب فى الدنیا واآلخرة .
  

  فصل الربیع
ع ، فتخ   ل الربی ى فص اه ف دد الحی ت تتج جار ، و تنب ورق األش ول وت ر الحق ض

ر  ھ ، وتطی ة بجمال افیر فرح قق العص ھ تش كال. فی وان و األش ة األل ار المختلف األزھ
ع  ات و الحدائق ، للتمت ى المتنزھ اس إل ذھب الن الفراشات بین الورود و الزھور، وی

  بالمناظر الطبیعیة الجمیلة فى ھذا الجو المنعش البدیع.
  

  االنتماء للوطن 
مم الراقیة تغرس لوطن خلق عظیم . واالنتماء للوطن شعور جمیل ، وإن األحب ا

ل  ى ك ھ ف ا لوطن واطن مخلًص بح الم ى یص ریم . حت ق الك ذا الخل ا ھ وس أبنائھ ى نف ف
  مجاالت الحیاة فما أعظم االنتماء للوطن یا أبناء مصر األوفیاء .

  
الصحة   

راه إال المر ى رءوس األصحاء ، ال ی اج عل ى  اإلنسان أن إن الصحة ت ضى . فعل
ى صحتك ، غیحافظ على صحتھ بالنظافة و ال افظ عل م : ح ب العل ا طال ل . فی ذاء الكام

  فما أجمل الصحة !.
  

یا وطنى   
أنت أغلى شىء عندى ، فاسمك محفور فى فؤادى ، و ذكرك دائما یعطر لسانى ، 

دفء و ال دنى ال ى ب ك ف ت شمس ماؤك ، وبعث ى س ك ، و أظلتن ى أرض اة. نشأت عل حی
ُغذیت من خیراتك ، وسقیت بمائك ، و تنسمت ھواءك . فیك مالعب الصبا ، و ملتقى 

  االھل و األصدقاء . لھذا اُحبك وأفخر بمجدك ، و تسعدنى انتصاراتك .
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

بى النداء حینما یتجرأ األعداء علیك ، بل ھناك  ّك ، وألـ یا وطنى ؛ لست وحدى أجلـ
  نت الحیاة و ال حیاة إال بك.من ضحوا بالحیاة فداء لك ، ألنك أ

  
مصر وطننا   

ى أرض ن عل رقھم ، ونح دھم و ع ا بمج داد . بنوھ اء و األج وطن اآلب ر م ا ھمص
ذلك تنتظر  ة ، و ھى ب اة اآلمن نشأنا . ومن نیلھا ارتوینا ، و ھَّیأت لنا كل أسباب الحی

ه دِّ ة بج تھا الحدیث اء نھض ى بن ھًما ف ا ، مس ا لھ ون مخلًص رى أن یك ل مص ن ك و  م
ا  ك أیھ ة . وواجب توى المعیش ع مس اء ، ورف ادة الرخ ر لزی ھ المثم ھ ، وعمل إخالص
ك  التلمیذ أن تحقق رجاء مصر ، بأن تبذل قصارى جھدك فى دراستك ، لتنعم فى حیات

  بمستقبل سعید، و تشارك فى رخاء مصر و تقدمھا .
  

حب الوطن   
فوق أرضھ  و تحت  لیس شىء  أعز على اإلنسان من وطنھ  الذى  تربى  صغیرا 

ھ ، و مع  ین أھل ا  ب سمائھ،  وشرب  من مائھ ، و انتفع  بخیراتھ  . و عاش فیھ  آمن
  عشیرتھ  و بنى وطنھ.

  
ئولیتھم   دركون  مس لھ . و ی ون  فض ذین یعرف ھ  ال نھض  إال بأبنائ وطن ال ی و ال

ا ب ن ی ى نحوه  و یؤمنون أن حب الوطن من حمید الخصال ، و عظیم الفضائل . فك ن
  باًرا بوطنك . مؤدیا و اجبك نحوه .

  
لغتنا العربیة   

ا ، وھى  ین أبنائھ اھم ب اللغة العربیة ھى لغة أمتنا العربیة ، وأداة االتصال و التف
ى   ل عل ا دلی اء بھ ى االرتق ا ، و العمل عل سجل أمجادھا. وإن حبھا و المحافظة علیھ

یة بلغتھا و ھى لغة القرآن الكریم. االعتزاز بالكرامة. واألمم الراقیة تحرص على العنا
ا و  ك بحبكم لھ ا من مجد وذل ة  بھ ا الالئق ا مكانتھ دوا لھ و علیكم أیھا األبناء أن تعی

  حرصكم على تعلمھا و حسن استخدامھا.
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

  السیاحة فى مصر
ددة ؛     ر ألغراض متع ى مص أتى السیاح إل ا من السائحین ، وی مصر تجذب أفواج

ارة  أتى لزی ن ی نھم م تمتاع  فم ة واالس أتى للنزھ ن ی نھم م رالخالدة  ، وم ار مص  ،آث
  وبعضھم یأتى لزیارة المساجد والكنائس األثریة .

  
  بانوراما النصر

بالصوت  ١٩٧٣إن بانوراما النصر تخلد انتصار مصر فى السادس من أكتوبر عام    
ا المسلحة  اذج من أسلحة قواتن ا لوحات من الفسی ،والصورة  وفیھا نم فساء وفیھ

ة ،لقیادة القوات المسلحة  ات الحربی رة العملی رى یصور  ،وخریطة لفك ومسرح دائ
  ملحمة العبور العظیم لقناة السویس .

  
  أرض الفیروز

ة رأس دمحم ،أرض الفیروز ھى شبھ جزیرة سیناء     ا محمی ام ،ومن أھم معالمھ وحم
ریش  ،وآثار سیناء كثیرة  ،وعیون موسى  ،فرعون  ة الع ل موسى  ،منھا قلع  ،وجب

  وبھا دیر سانت كاترین  .
  

  النیل ھو الكوثر
لھ فضل عظیم على  ،وأكثرھا طوال وأعذبھا ماء  ،نھر النیل من أعظم أنھار الدنیا     

 ،وعلى امتداده نشأت أعظم حضارة ،المصریین فعلى ضفافھ تفیض جناتھ بالخیرات 
  ونأكل . ومن خیره الوفیر نزرع ،ومن مائھ العذب نروى ونرتوى 

 
  نصائح غالیة

رآ ىف، متأثرا بما جاء  وملجأ للضعیف،  ألھلكعونا  ىكن یا بن     ریم ، من الق ن الك
لمنھ كل یوم ولو جزءا ،  تقرأ نأالق وحاول التمسك بمبادئ األخ راءة  وتوضأ قب الق

  .ك وبھاؤك ؤوضوئك ضو ىفوضوءك للصالة ف
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

  و )–ي -مفردة -(أ–(ھمزة متوسطة    األعمالصالح 
ى وأصغوا أنىھدوء والتالوا عملكم بالتالمیذ ابدء أیھا    ھ  إل ا یلقی یكمم المعلمون  إل

وم  ل الی ؤخروا عم ة ،  ىإلوال ت اطؤ والعجل وا التب د واترك نوالغ ما وحس ر  أخالقك فش
  . أخالقا أحسنكمبارئكم  إلى، وأحبكم  ىءواللسان البذ ىءالداء الخلق الدن

شةـمناق  
 ١- صوب األخطاء في الجمل اآلتیة:

  .عامل زمالؤك معامله طیبة              .الواجب ىالولد یأد
  .عاشت مصر مطمأنة           .الرجل یطمأن على ابنه       

  .مصر هوائها جمیل             .ة جمیل درس القرأ       
 ٢-لماذا رسمت الهمزة هكذا :

 –كئــوس –مســئول  –الوئـام  –أ تبــو  –تفــاؤل  –تفـاءل –هــؤالء  –الناشــئین  –أبنـاء 
  .دنیئا  – ةلؤلؤ  –قراءة  –هناءة  – ىءجر  – ىءبر 
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

 نماذج تحتذى 
 كلمات تنتھى بھمزة كما قرر المجمع رسمھا

 
  القاعدة  حالتھا   الكلمات 

ِقت بحركة  یَْجُرؤ   ترسم على حرف مجانس لحركة ما قبلھا  سُب

ِقت بحركة  یبدَأ   مجانس لحركة ما قبلھا ترسم على حرف  سُب

ِقت بحركة  ئیستھز   ترسم على حرف مجانس لحركة ما قبلھا  سُب

ً   سبقت بحرف ساكن  جْزء و بُْطء   ترسم مفردة إذا كان الساكن قبلھا صحیحا

َّ   سبقت بحرف ساكن  ھدوء و ضوء َال   ترسم مفردة إذا كان الساكن قبلھا ُمْعتـ

َّ ترسم مفردة إذا كان ا  سبقت بحرف ساكن  ءىش َال  لساكن قبلھا ُمْعتـ

َّ   سبقت بحرف ساكن  جزاء َال  ترسم مفردة إذا كان الساكن قبلھا ُمْعتـ

  إن فیك بُْطئًا

سبقت بحرف ساكن وھى منونة فى 

حالة نصب و یمكن وصل ما قبلھا بما 

  بعدھا 

ترسم على نبرة بین ألف التنوین و الحرف 

  السابق لھا إذا كان یوصالن .
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

 رسم الھمزة فى آخر الكلمة
ابدأ كل عمل باسم هللا . -١  
البدء باسم هللا یجعل العمل مباركا.  -٢  
ال تبطئ إن دعاك أحد إلى الخیر . -٣  
ال تجعل التباطؤ من صفاتك . -٤  

 القاعدة
ترسم الهمزة المتطرفة على ألف إذا كان قبلها مفتوحا . -١  
ترسم الهمزة المتطرفة مفردة إذا كان قبلها ساكن . --٢  
ضموم.مترسم الهمزة المتطرفة على واو وٕاذا كان الحرف الذى قبلها  -- ٣  
ترسم الهمزة المتطرفة على یاء إذا كان الحرف الذى قبلها مكسور . --٤  

 :   ملحوظة
ل  وین مث ف التن دھا أل ترسم الھمزة المتطرفة بعد ساكن وھى مفردة منصوبة ویرسم بع

    لف التنوین مثل:  أنشأت البیت إنشاًء.جزءا وإذا كان قبلھا ألفا حذفت أ –قرأت 
  صالح األعمال

د إابدأ عملك باسم هللا ، ف    د هللا حم ن البدء حینئذ یكون مباركا فإذا انتھیت منھ فأحم
رك وقسم  ،الشاكرین فإنك بذلك تنال عظیم الجزاء وتتبوأ أسمى منزلة  وكن قدوة لغی

اك و ین دنی ك ب تألأل حیاأعمل ك ت ت ذل راك إن فعل ى خ رؤ عل م یج ا ول ؤا عظیم ك تألل ت
  یقول للشىء كن فیكون . ىإیذائك أحد ألنك معتمد على الذ

  الذئب والغزالة
ئ     ى تمتل أبصر ذئب غزالة ھزیلة، فلما وجدھا ال تشبعھ، ابتدأ یبحث عن غیرھا حت

ا سیدى  رى ی ا ت لحما وشحما ثم جاء مع تباطؤ وقال: یا أخت مالك فقالت بال تلكؤ كم
ا فبدأ یظ ى لھ م أت ھر لھا اإلخاء ویبكى ویقول لقد أقسمت على ترك أكل اللحم الحى ث
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

مھا  تأل جس ى ام تمر حت ذا اس كرت وھك ت وش ا فأكل ھ لھ ل وقدم ن األك ىءثمین م بش
  وسمنت فوثب علیھا كاألسد وتلك عاقبة المغتر بفعل عدوه .

  تدریبات
  صوب األخطاء التالیة  -١

  ذهبت مساءا إلى اإلسكندریة .امتالء الكوب ماء  .             
  انشأت البیت انشاءا  .          قرأت الدرس قرأتا .

  هذا شئ جمیل   .              ینال المؤمن الجزاء العظیم  .
  لماذا رسمت الهمزة هكذا ؟ -٢
  مالجئ. –یجرؤ  –قرأ ، شىء   

 التاء المفتوحة و التاء المربوطة
:-  التاء المفتوحة:    أوًال

رورة وھویط    ة أو المج وطة أو الطویل اء المبس ا الت ق علیھ ة أو  ىل اء المتحرك الت
  الوقف والوصل . ىفآخر الكلمة وتنطق تاء  ىف ىتأت ىالساكنة الت
 مواضعها: 

.األسماء -١  
                  .سبت)  –(بیت المفردة  األسماء -٢
.مھندسات ) –(معلمات جمع المؤنث -٣  
.ذوات) –( أوالت ث ما یلحق بجمع المؤن -٤  
.أوقات ) -أبیات(جمع التكسیر  -٥  
.ماروت) -(ھاروت األعجمیة األعالم -٥  
.رمت) -مضت–سعت –مثل (أعطت  األفعال -٦  
.لیت )–لعلت  -ربت–التي لحقتھا التاء (الت الحروف  -٧  

 ثانیً ا : التاء المربوطة:
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

الوقـف (هـاء) والوصـل  ىفة) وتنطق -نهایة الكلمة (مربوطة) هكذا (ـة فيوتكتب    
 –صـالحة  –وجمـوع التكسـیر (فاطمـة  واألوصـاف مكاألعال األسماء ىف(تاء) وتكون 

  .نعمة)–كلمة  -شجرة
 .حرف  ىبفتح الثاء ظرف مكان أما (ثم) فه ) ثمة: كلمة ( ملحوظة

                           الســالم              ( التاء المربوطة)
ال  ،ومشــاعر صــادقة  ،ال ینبــع إال مــن قلــوب مؤمنــة  ،ىضــار إن الســالم مطلــب ح   

مثل هؤالء المؤمنین یسدون الطریق أمام دعـاة السـیطرة و ،تعرف المغالطة والمراوغة 
  .وطغاة العالم وما أكثرهم 

                       دعوة للسالم            (التاء المفتوحة\التنوین)
كــل ابــن وكــل بنــت  إلیــهخ وكــل أخــت ویــدعو ه كــل أیحبــذ ىإنســانالســالم مطلــب    
 األرواحعلــى  إشـفاقاونــادت بالسـالم  واألمهـاتوطالمـا انطلقـت الـدعوات مــن اآلبـاء ،

  وحفاظا على الثروات.
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

  
 التنوین

لفظا ال كتابة  األسماءنون ساكنة تلحق آخر   

 أنواع التنوین 
) مثل هذا قلم جدیٌد (یرسم  التنوین بالضم-١ ٌ ـــ  

) مثل قرأت صحیفة نوین بالفتح الت-٢ ً .(یرسم ــ  
) لكـن ا) بعـد الحـرف المنـون مثـل (بریـت قلمـاالتنوین مـع الفتحـة ترسـم _ألفـ إذا كان

  : ىفاد دهذه األلف ال تز 
. بتاء مربوطة (صحیفة ) ىتنتھ ىالكلمات الت *  
.شقاًء)-بھمزة قبلھا ألف (سماءً  ىتنتھ ىالكلمات الت *  
.مبدأ) ٠ھمزة على ألف (نبأب ىھتنت ىمات التلالك*  
ىأكرمت فت – االمقصورة مثل عص األسماء*  
ٍ) مثل-٣ كتابٍ  ىفقرأت  التنوین بالكسر (یرسم ـ  

 من الحیاة
ا و ،فھذا یحمل كتبا  ،االشارع رأیت عجب ىفإذا سرت     ذه تتحدث  مع زمیلتھ  ىفھ

  ركوب الحافالت. ىفوھؤالء رجاٌل یتسابقون  ،انتظار حافلةٍ 
كل قلب  ىفو ،امسرعى یمشوذاك ،   متنوعةقادمتان من متجر تحمالن أمتعة وھاتان 

  .ما یشغلھ
 األلف اللینة

 ترسم األلف اللینة في آخر األسماء ألفا فیما یأتي :- 
  .)ىبخار– ىكسر -ىعیس–ىما عدا ( موس األعجمیة األسماء -١
  )ىاآلل– ىمت -ىأن –ىالمبنیة ما عدا _لد األسماء -٢
  .)الضحا–ة عن واو مثل (الربا بقلمن عربیة إذا كانت ثالثیة وألفھاال األسماء-٣
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

اء یلھا بق ىالحرف الذ ثالثة وكانالعربیة إذا كانت الحروف أكثر من  األسماء -٤
.رعایا)–ھدایا  -دنیا -(ثریا  

  وترسم األلف اللینة في آخر األسماء (یاء) فیما یأتي :
.)ىبخار  – ىكسر  -ىعیس – ىاألعجمیة اآلتیة(موس األسماء -١  
.)ىاآلل – ىمت – ىأن – ى(لد اآلتیةالمبینة  األسماء -٢  
 – ىهد-ىقر –ىالعربیة إذا كانت ثالثیة وكانت ألفها متقلبة عن یاء (أذ األسماء-٣
.)الهوى – النوى -ىمن  
.ءالعربیة غیر الثالثیة ولیس قبل األلف یا األسماء ٤  

.ىفمصط– ىكبر  -ىصغر  – سلوى – جدوى -ىذكر  -ىبشر   
 األلف اللینة في آخر األفعال:- 

ا)  األفعالآخر  فياللینة  األلف* ترسم    -:ىما یأتفی(ألفً
  صفا.–سما  -تال–كانت حروف الفعل ثالثة منقلبة عن واو (بدا  إذا -١
   ملحوظة: -
  ).ىفو  -ىاء (وعیواو تكتب  هؤ لینة وفا ألف هآخر كل فعل  -
  .)یتزیا-أعیا -أحیا (یاء األلفقبل ى الحرف الذإذا كان الفعل أكثر من ثالثة وكان  -

 ترسم األلف اللینة في آخر األفعال یاء فیما یأتي.
).ىأو -ىإذا كانت حروف الفعل ثالثة وألفها منقلبة عن یاء( أت -١  

-ىأخل-ىأسد–ىأبد( إذا كانت حروف الفعل غیر ثالثیة ولیس قبل األلف یاء  -٢ 
.) ىستعلا  

 األلف اللینة في آخر الحروف .
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

.)حتى-ىبل-على-ىترسم (ألفا) دائما ماعدا (إل  
-هـال-التنبیـة هـا-ةفیـمـا الحر -لومـا-لـوال-إذا-عدا-خال -ایإ  -أما -أما-إال-مامثل (إن

  یا........
  

  ملحوظة
ضمیر  ىإلبإسناد الفعل  أو مصدره هبمضارع ىل (تأتالفع فيلنعرف أصل األلف 

  ) یسعى.سعیا.سعیت.ىالرفع المتحرك. (سع
  .ضیُت . ر ى) یرضىرض(

 حسن المعاملة
ا ،بالخیر بین الناس  ىمن حسن المعاملة أن تسع    ذل م  ،وسعك لمساعدتھم ىفوتب

نھم  ودفع األذى ك م  ، إساءةعنھم وضبط نفسك إن بدرت منھم  بادرة أو صدرت إلی
  الشكر لمن أحسن منھم. وأداء ،مع عرفان الجمیل لھم 

 العرفان بالجمیل
ر مظھ ىھ     الق أكب لةر لألخ ا تحل ، الفاض اة بھ ى الحی ون عل م الع ي نع و وھ

ك وأصدقائك  امالك مق ىوبھا تبن ،وتصفو المعیشة  ،ةسنالمؤا سعدون فی ،بین رفقائ
  . ھنة  أخالق الرجل وصفاء أصلابعد ھذا تدل على مت ىوھ ،لرؤیتك 

  حسن الخلق
ق أ ن تغرق  ىلیس معن      اس فيحسن الخل دح الن ا ،م ف م ك  وتتكل یس من خلق ل

ائھم ان  ىفأو تخ ،لرض ة إذا ك یحة المؤلم نھم النص داؤھا إع لحتھم  ىفب ل  ،مص ب
م تكن صادرة عن  ،واللطف  األدبأن تقول الحق مع  ضرغال فالمعاملة الحسنة إن ل

  اء تضر صاحبھا والناس أجمعین .یر ىخلق متین ھ
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

  قاعدة عامة لأللف اللینة
 تضمنتھا كتب القدماء

ھا باأللف.اینة طرفا ترسم یاء فى سبعة مواضع وما عداأللف الل  
)فى اسم ثالثى ألفة منقلبة عن یاء كالفتى.األول(  
یاء.  ه)فى اسم عربى زائد غلى ثالثة أحرف ،ولیس قبل آخرالثانى(  

َم الذى  كصغرى ،وكبرى ،وعذارى ،ومصطفى.ومثل ذلك حاَشى التنزیھیة. وكذلك العل
یاء كیحیى. هقبل آخر  

 
)فى أربعة أعالم أعجمیة (موسى وعیسى وِكسرى وبُخارى ).ثالثال(   

َى : ٠- وأنى –لدى  (الرابع)فى خمسة أسماء مبینة ھى ُول (لدى،وأّنّ◌ّ◌َ◌ى ،ومتى ،وأ
ومتىو األولى الموصولة ). اإلشاریة،  

.)رمى ،_ومشى (_)فى كل فعل ثالثى ألفھ منقلبة عن یاءالخامس(   
ة ولیس قبلھا یاء كأعطى ،واھتدى )فى كل فعل زائد على ثالثالسادس(  

َبَّى،وأْملى . َّى ،وتمّطى،ول  وأثنى ،وصل
َى،وحتى).وما عدا ع)فى أربالسابع( َل َى وب ة أحرف وھى:(إلى وعل  

 ھذا فیرسم باأللف مثل حاشا الحرفیة ومثلھا:خال،وعدا إذا كانتا حرفى 
  جر فى االستثناء.

  

 زیادة األلف بعد واو الجماعة
وا الدرس.التالمیذ فهم-أ  

اعبدوا ربكم. -ب  
وا دروسهم.للم یهم األوالد -ج  

  القاعدة
 ) بعد واو الجماعة إذا كانت الواو نهایة للفعل.ا(طرف األلفتزاد 

مدرسو المدرسة مجتهدون. -أ  
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

.فاعلو الخیر محبوبون -ب  
.أولو (ملحق بجمع المذكر السالم) الفضل محبوبون -ج  

 القاعدة
  لحق بها.أجمع المذكر السالم. وما  ىفعالمة الرفع  ىه ىالتبعد الواو  األلفال تزاد 

.الخیر ىإلنحن ندعو  -ا  
.نرجو انتشار السالم -ب  
رضاء هللا. أرجو -ج  

 القاعدة
  صل الفعل).أحرف عله والم الكلمة (من  ىه ىالتبعد الواو  األلفتزاد  ال

 دعوة إلي حسن الخلق
قالجمیع من  ھإلیما یدعو  ىإلنحن ندعو      تم أو ،حسن الخل ان و  أیھ الصبیة متعلم

 ،لتكونوا قدوة طیبة لغیركم  ،بھذه اآلداب  تأخذواالناس بأن  ىأولومعلمو الغد  ،الیوم
  فتمسكوا بھا واستمعوا لنصیحة غیركم.
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

  
 حذف ھمزة الوصل

  :األمثلة
١-                    . ﷽  
سمك دمحم أم خالد؟أ-٢  
ت ببرھان وأمر بما یستطاع.أف -٣  
دمحم بن أحمد. ىاسم -٤  
.ىاألولللناس مآرب ولآلخرة خیر لك من  -٥  

 القاعدة
 تحذف همزة الوصل فیما یأتي :-

دأ أاسم من ﷽ بشرط  في-١ ا متعلق(باسم هللا) (اب ال یكون للجار بھ
  باسم هللا الرحمن الرحیم )

أسمك)–مزة استفھام (اسمك إذا وقعت بعد ھ -٢  
  فأت) .-(فأمرفاء الكلمة  ىوھمزة ھ ،الفاءبین الواو أو  ھمزة الوصلإذا وقعت  -٣
وأن یكونا مفردین وأال  األولأب  ثانیھا ،علمینط أن یقعا بین ربنة) بشاو -من (ابن -٤

.أول السطر یقعان  
م االبتداء.الالم الجارة أو ال ھل) إذا دخلت علیامن االسم المبدوء (ب -٥  

 
 رسالة اإلنسان

عاھا ابن عن ورسالة ىمسوإنما خلق لیحقق أ ، للعبلم یخلق للھو وال اإلنسانإن     
ن  ،األرضوھي عمارة  ،وعملت بھا ابنة عن أبیھا أبیھ وعبادة هللا ما جاء بذلك دمحم ب

  ).(ملسو هيلع هللا ىلصعبد هللا 
ول ،فإذا أردت أن تبعد عنك الشیطان فاستعذ با  ىوابدأ كل عمل باسم هللا إنھ نعم الم

  ....!النصیر ونعم 
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

 حذف األلف في وسط الكلمة
وال إله غیره. ،هللا هو اإلله الواحد  -١  
كثیر من الناس قدرة الرحمن. ىنس-٢  
هللا علیه وسلم). ىنزل القرآن الكریم على طه (صل -٣  
د ولكن كثرته ضارة.فیالطعام م -٤  

 القاعدة
 تحذف األ لف وسطا في:

(ال) وبدون (ال)) مع اإللهكلمة ( ىفلفظ الجالله (هللا) و  -١  
ن خال من (ال) لم تحذف مقرونا ب(ال) فإا مة(الرحمن) علمكل في -٢  
.كلمة (طه) في -٣  
.(لكن) المشددة والساكنة النونفي -٤  

 هللا الخالق
موات واألرض    ق الس رد الصمد خل د الف ھ الواحد األح ر هللا ھو اإلل ن كثی ن  اولك م

رحمن الت ،الناس ال یعقلون درة ال ا ىفضلوا واختلوا ونسوا ق ریم  ىف بینھ رآن الك الق
  ).نزلھ على رسولھ طھ (ملسو هيلع هللا ىلصأ ىالذ

 -(حذف األلف في آخر الكلمة)-
.بم تفكر؟-عالم تفكر؟-م تفكر؟فی -لم تفكر؟-١  

.مم خلقت؟عم تسأل؟  
.یأیتها المرأة-یأیها الرجل -لكرامیا بنة ا -یا بن آدم -یأحمد -٢  

.یأمیر -یإسحاق-یإسماعیل-یأیمن-یأیوب -یأهل العلم  
ذاك هو الطریق المستقیم.–ذلك هو الطریق السلیم  -٣  
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٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤أ/ بیومى سمیر ت/    
 

هللا علیه وسلم). ى(صل ىالنب أسماءطه اسم من -٤  
 القاعدة

-تي:ما یأفیآخر الكلمة  فياأللف تحذف   
سبقت بحرف الجر أو سبقت بمضاف. اإذ ،االستفهامیةمن (ما)  األلفتحذف  -١  
مــن حــرف النــداء (یــا) إذا دخلــت علــى علــم مبــدوء بهمــزة زائــدة علــى  األلــفتحــذف -٢

ال تحـذف ألـف (یـا)  ةممـدودفـإن كانـت همـزة العلـم  ،ءىشیحذف منه  مول ،أحرفثالثة 
  .أهل)-أیة-ىأ-ابنة-ذا دخلت على (ابنإ آزر) و  -میا آد فيكما 

ونــا بـالالم الدالـة علـى البعــد ر مق إشـارة) إذا كانـت اسـم (ذا مــة:كلمـن  األلـفتحـذف  -٣
  .تحذف(ذاك) ال أما (ذلك) 

.اوتحذف من آخر كلمة (طه) كما حذفت منها وسط -٤  
 التفكیر

  تفكر؟. ولم ،أن تفكر ؟ ىم ینبغفیف ،بالتفكیرزك هللا یأیها اإلنسان لقد می   
  اسأل نفسك : مم خلقت ؟ ولم خلقت؟

 فــيل العلــم؟ تــدبروا ویأهــ ،المــرأة اویأیتهــ ،الرجــلیأیهــا  -یــا بنــة آدم ،ن آدمیــا بــ ،أحمــدفی
  هللا. فذلك هو الطریق المستقیم. ملكوت

 حذف ألف (ھا)التنبیھ.
هذه الطالبة مجتهدة. ،هذا الطالب مجتهد  -١  
هؤالء رجال مجتهدون. -هدانهذان طالبان مجت   
ا.مسرًع  ىهاذاك یمش ،هاتان تلمیذتان مجتهدتان -٢  
المدرسة. ىإلهأنذا أصل   /. ىطریق ىفهأنا أسیر  -٣  
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هأنتم قد وصلتم.         /              ىهأنت تقابلن  
 القاعدة

: فيتحذف االلف من (ها) التنبیه   
ا بتاء مثل( ذه إشارةإذا دخلت على اسم  -١ الء)أو  -ذان -ذا - لیس مبدوءً  

هؤالء) -هذان–هذا –وتكتب هكذا (هذه   
  هاتین).-ان بالتاء وتكتب هكذا (هاتانمبدوءنهما تین) أل–(تان  ىف وال تحذف

وجــاءت بعــده كلمــة  ،ه(هــا) التنبیــملحوظــة: تحــذف ألــف الضــمیر (أنــا) إذا دخلــت علیــه 
  .(ذا) مع حذف ألف (ها) التنبیه أیضا مثل (هأنذا)
 من الحیاة

ان  ىفمل كتبا وھذه تسرع حفھذا ی ،شارع رأیت عجبًا  ىفإذا سرت       سیرھا وھات
ان  ، ىطریق في أسیرقادمتان من سفر وھأنا  ا ذاھب ا  ىإلوھأنتم ذاوھعملكم أصل  أن

  ."وربكالى فوال شك أن البركة  ، مبكًرا ىمقر عمل
 حذف ألف التنوین

 ١- یثنى األبناء على آبائهم ثناءً  عطر ا.
 ٢- الفتى الصالح ال یجد ملجأ إال إذا أحسن خدمة والدیه.

 ٣- شاهدت فتى یحسن خدمة والدیه.
 رأیت فتاة تحرص على إرضاء والدیها.

  القاعدة
  -:ىما یأتفیمن االسم المنصوب المنون  تحذف ألف التنوین

.مساًء.....) -إذا كان منتھیًا بھمزة قبلھا ألف (شتاءً  -١  
٢-  ً .مبدأ)-إذا كان منتھیا بھمزة على ألف (ملجأ  
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.) ىھد-ىإذا كان اسم مقصور (فت -٣    
ا بتاء مربوطة.كان منتھیً  إذا -٤  

 احترام الوالدین
  ال ًىوقد شاھدت فت ،كبیًرا ویثنون علیھم ثناًء عاطًرا اآباءھم احترام األبناءیحترم    

بنفسھ وذلك لما لألبوین من  ھإال إذا قام بخدمة والدی یھدأ لھ بال وال یجد لنفسھ ملًجأ
  فضل عظیم وخیر عمیم على األبناء.

 حذف النـون
ومم تشترى؟ تبحث؟ وممن تلقیت دروسك؟ وعم تبحث؟  عمن  

 
 عما قلیل سیعود. عجبت مما أسرعت.

أال.-إال–فإما   
 القاعدة

 تحذف النون فیما یأتي:-
ما).–عن) إذا دخلتا على (من  -(من ىمن كلمت -١  
ة.فیأو ال النامن كلمة (إن الشرطیة) إذا جاءت بعدها (ما) الزائدة  -٢  

 ملحوظة
ة مفسرة.فین ال الناال إله إال هللا) ال تحذف النون أل شهادة (أن    

 في المكتبة
 

فســأله صــدیق لــه عمــن تبحــث؟  ،ثــم رجــع مســرًعا ،المكتبــة ىإلــیتجــه  أحمــدكــان    
  درس العلوم الیوم؟ تلقیتوممن 

هذه الكتب؟ ىتشتر  نالمكتبة؟ ومم ىفم تبحث عو   
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.األسئلةهذه فرد علیه قائال: عما قلیل سأعود وحینئٍذ أجیب عن كل   
 

 حذف ألف (ابن – ابنة )
؟التالمیذ  أولبنك أ -١  
.عبد هللا للبشریة جمیعا  محمد بنبعث سیدنا  -٢  

 القاعدة
 تحذف ألف ابن : 

االستفهام.إذا دخلت علیها همزة  -ا  
بشرط: إذا وقعت بین علمین -ب  
یعرب نعتا     أن -٢      .یكون لفظ ابن مفردا أن -١  
  .السطر أول ىفیقع كتابة  أال -٣
.حد العلمین فاصل أفصل بینه وبین أال  ی -٤  
  أبیه.لفظ  ىیكون العلم الثان أال -٥

  ابنه) -(ابن ألفكتابه 
.نبیل  أبناءحمد ومحمود وشیماء أ -مسعد   بنااورفعت  ىسام -١  
هللا.وقالت الیهود عزیز ابن  -٢  

ذؤیب  ىأب ةالرضاعة السیدة حلیمة  ابن ىف )وسلم  عليهصلى اهللا (  ىالنب أمهاتمن  -٣
.المعروفة بحلیمة السعدیة   

.وسعید ابن الفاضل محمود  أمینجمال هو ابن  -٤  
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.كان عبدا زاهدا  أبیهزیاد ابن -٥  
 القاعدة

 تكتب ألف ( ابن –ابنة ) 
.)  أبناء –(ابنا  اجمع أوإذا كان اللفظ مثنى  -١  
.عزیز ابن هللا ) خبر (  اإذا كان لفظ ابن لم یقع نعت-٢  
.ذؤیب )  ىأبالسطر (ابنھ  أول ىفإذا وقع  -٣  
فاصل.حد العلمین أ)و-ابنھ–إذا فصل بین (ابن  -٤  
أبیھ.لفظ  ىیكون العلم الثان أن-٥  

 كتاب
  .خالد بن الولید  إلى(علیھ الصالة والسالم )  ىكتب النب   

 (   فقال (﷽
ال  ىحمد إلیك هللا الذأ ىنإسالم علیك ، ف: "خالد بن الولید  إلىهللا من دمحم بن عبد     

الحارث بن كعب  أبناءن أ ىوتخبرن رسولك،مع  ىبعد فان كتابك جاءن أما، ھو لھ إال إ
ن دمحم عبده ورسولھ ، فبشرھم أهللا  وإال ال الھ  أنتقاتلھم وشھدوا  نأسلموا قبل أقد 
  .م قبل ولیقبل معك وفدھأنذرھم وأو

  والسالم علیك ورحمة هللا وبركاتھ          
 ملحوظة: إذا وقعت كلمة ابن في أول السطر تكتب األلف 

  حروف تحذف و أخرى تزاد   
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 ًا  حذف االلف و سطـ

  القاعدة  المثال  الكلمات  عدد
  تحذف األلف وسطا لكثرة االستعمال  آمنت با   هللا  ١
إنما هللا إلھ   إلھ  ٢

  واحد 
َل ت حذف األلف من لفظ الجاللة سواء كان فیھ أ

  أوال.
بسم هللا الرحمن   الرحمن   ٣

  الرحیم 
  تحذف األلف إذا كان علًما و فبھ أل بخالف الزلت رحمانا.

أولئك ھم   أولئك   ٤
  أصدقائى 

  حذف األلف وسطا من أولئك 

َُثُ◌مائة   ٥ ل َ مضت   ث
َُثُ◌مائة سنة ل َ   ث

المائة  تحذف األلف من ثالث إذا ركبت مع
جوازا. وال یجوز كتابتھا ھكذا (ثالثمائة) بثبوت 

  األلف
ذلك الكتاب ال   ذلك   ٦

  ریب فیھ 
تحذف األلف من ذا اإلشاریة إذا دخلت علیھا 

الم البعد بخالف الم الجرمثل ذا لمحمد ، وذا لى 
ََك.   ، وذا ل

خلق هللا   السموات  ٧
  السموات 

  تحذف األلف األولى بعد المیم .

تحذف من لفظ (طھ) ألفان ، و كان طھ حسین   حضر طھ  طھ   ٨
  قد اقترح أن تكتب كما تسمع ھكذا (طاھا).

تحذف األلف من كل كلمة فیھا ھمزة كتبت على   أنا أحفظ القرآن  قرآن   ٩
ألف وبعدھا ألف قلبت مدة و مثلھا : (مرآة) ، 
(مآل) ألنھ لم یعھد اجتماع الفین تتصل األولى 

  ثانیة ضمیرال تثنیة .بالثانیة و لیست ال
الشمس طالعة   لكن    ١٠

  لكن المطر نازل 
  تحذف ألف (لكن) مشددة او مخففة.

تحذف األلف الوسطى من اسم اإلشارة و مثناه   ھذا ھو الحق  ھذا   ١١
و جمعھ مثل ھذا . ھذان. ھؤالء بخالف 

  (ھاتان).
وء تحذف ألف (ھا) إذا دخلت على  ضمیر مبد  ھأنا أشرح لكم  ھأنا   ١٢

  بالھمزة .
تحذف ألف (أنا) إذا دخلت على (ذا) فتكون   ھأنذا معكم  ھأنذا  ١٣
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ھناك ألفان محذوفتان : ألف (ھا) مع (أنا) و 
  ألف (أنا) مع (ذا).

  تحذف ألف یا عند دخولھا على أى.  یَأیُھا  الناس   یَأیُھا   ١٤
یأیتھا النفس   یأیتھا   ١٥

  المطمئنة
  یتھا.تحذف ألف یا عند دخولھا على أ

  تحذف ألف یا عند دخولھا على أھل.  یأھل الكتاب  یأھل  ١٦
إنا لفراقك   یإبراھیم  ١٧

یإبراھیم 
  لمحزونون 

تحذف ألف (یا)إذا دخلت على علم رباعى فأكثر 
مبدوء بھمزة و لم یحذف منھ حرف و مثلھ : 

یإسماعیل أما مع لفظ الجاللة فال حذف بل 
ا) (أیَا) و ومثل (ینقول : یا أ (بھمزة قطع) 

  )(ھیا
.  

 
  الشدة والتضعیف

  من  أنهالشدة عالمتها رأس سین مهمله (س) توضع فوق الحرف للداللة على
  .ن ولیس حرفا واحدا فیحر 

  شدُ متحرك مثل  ىساكن والثان األولالحرف )–  (  .شدد ومدد أصلهامدَ

 أال یبد نهأساكن ومن المعلوم  األولالكلمة ألن الحرف  أول ىفالتضعیف  عال یق 
 .اللسان العربي  ىفبالساكن 

  االسم والفعل والحرف  فيیأتي التضعیف. 
  .اح)  ) الفعل (شدَ ) االسم (الفتَّ إّن  – أّن الحرف (  
  الحرف المشدد توضع علیه الشدة مع الحركة  ُّ  َّ  َ◌◌ّ  

  ي قو  -اقوی –قد تجمع الشدة مع التنوین ( قوُي (  
  وصایا
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دم والعمل الَصـالح ، والمـرء ى ف ءىلعلم نبراس مضا إنیا طالب العلم ،     سبیل التَُق
غیر ذلـك فعلـیكم بـاألدب ، فـاألدب الكثیـر مـع  أملى خیر یسیر أئ ىال یدر بغیر نبراس 

 ذبـه وال یؤخـ أبـالعلم القلیل خیر من العلم الكثیر مع األدب القلیل ، فقلیل األدب ال یع
  . عنه

  عالمات الترقیم
الكالم المكتوب لتمییز بعضه من بعض بهـدف تحقیـق  أجزاء هي عالمات توضع بین

  .الفهم 
    الفصلة(،) 

  .فصاحة اللسان  وأعطاهمخص هللا العرب بالبالغة ،  -١
  .ما خاب عامل صالح ، وال تلمیذ مجتهد ، وال صانع مجتهد -٢
  .یا علي ، احضر الكتاب  -٣
  .شتاء : الربیع ، والصیف ، والخریف، والأربعةفصول السنة  -٤

  دةـالقاع
  .الفصلة

  .توضع بعد كل جملة تامة المعنى  -١
   .تجعلها شبیهة بالجملة أخرىبین الكلمات المفردة المتصلة بكلمات  -٢ 
  .بعد لفظ المنادى  -٣
  .أقسامهو  ىءبین الش -٤

  الفصلة المنقوطة ؛ 
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تعتمد  ىالذ األساسیكون  أنیجب  ىالذ المبدأالحضارة على العلم هو  تأسیس إن -١
  .ترید النهوض ؛ فهو المفتاح لكل باب ىالت األمم هعلی
  .الجائزة؛ ألنه نجح بتفوق  ىنال عل -٢
  .أن یختاره الشعب رئیسا  مبارك مخلص لوطنه ؛ فال غرابة ىسنح -٣

  القاعدة
  عند الفصلة المنقوطة یكون أطول من الفصلة الوقف 

  .س) ید ( للتنففیا كالم میتركب من مجموعه ىتوضع بین الجمل الطویلة الت -١
  .األولى  فيتوضع بین جملتین الثانیة منها سبب  -٢
   .عن األولىةتوضع بین جملتین الثانیة منها مسبب -٣ 

  الوقفة(.) أوالنقطة 
  العجلة الندامة .  ىفالسالمة ، و  ىالتأن ىف ١
  مل. فیخیر الكالم ما قل ودل ، ولم یطل  -٢

  القاعدة
ة كـل مكمالتهـا فینهایة الجمل التامة المعنـى المسـتو  ىفتوضع  النقطة ( الوقفة )   

  .اللفظیة 
  النقطتان (: ) 
  .قال حكیم : العلم نور -١
  .غدك  إلىال تؤخر عمل یومك  یوم:كل  ىأبمن نصائح  -٢
  . ىوالوسطالسبابة،  اإلبهام،الید خمس:  أصابع -٣
  .اسم ، فعل ، وحرف  ثالثة: ىالكالم العرب ٤
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  القاعدة
  لنقطتان (:)ا
  ٢، ١ فيتوضع بین القول وما یشبه القول والكالم المقول كما  -١
  ٣ ىفكما  أقسامهىءتوضع بین الش -٢
  .قاعدة  أوالتي توضح فكرة  األمثلةقبل  -٣

  (؟)عالمة االستفهام 
  أین تذهب ؟ ولم تتعلم ؟ 

  نهایة كل جملة قصد بها السؤال  ىفالقاعدة توضع عالمة االستفهام 
  التعجب  –(! )  االنفعال  التأثرة عالم

  االمتحان !  ىفیا بشرى! نجحت  -١
  هذا البستان !  أجملما  -٢
  ویل للظالم! مات فالن! و  !أغیثوناالنار!  -٣
  من علینا بهذا الفضل ! ىسبحان الذ -٤
  ! هتاواحسر ویل للكسالى ! -٥

  القاعدة
كـالفرح  ىعلـى االنفعـال النفسـنهایـة الجملـة للداللـة  فـي( التعجـب) عالمة التأثر    

  .والشكر والدعاء والحزن والتهدید والتعجب والسخط 
  )     القوسان ( 
  حرسها هللا ) عاصمة مصر . (القاهرة  -١
  .القاهرة  ىحلوان (بضم الحاء ) مدینة جنوب -٢
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  .كان بك عیب ( والعیب لك ) فقومه  نإ -٣
  القاعدة

  بینهما وسط الكالم ویكتب  ىف یوضعانالقوسان 
  ) ١( فيالجمل االعتراضیة كما  -١
  ) ٢( ىفالتفسیر كما  ألفاظ -٢
  )٣( ىفاالحتراس كما  ألفاظ-٣
  عالمة التنصیص  
  كلوا من طیبات ما رزقناكم ))قال هللا تعالى /: ((  -١
  (صلى هللا علیه وسلم): ((اعمل صالحا ، وكل طیبا ، والبس لینا )) ىقال النب -٢
  الجسم السلیم ))  ىفالسلیم  قیل: (( العقل -٣

  القاعدة
  .: قوسان مزدوجان یوضع بینهما كل كالم منقول بنصه  عالمة التنصیص

  أو الوصلة  –الشرطة 
  .خبر إن                                                     اسم إن        

  .ینجح     –وقته  عدروسه وال یضی فيإن الطالب الذي یجتهد  -١
  . اآلتیةه الصفات فیمن كان  األصحابخیر  -٢

   .الكرم – أوال
  الصدق  –ثانیا 

  .الصدق  -٢                        .الكرم   -١
  القاعدة
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  : : توضع بینالشرطة 
  . الجملة إذا طال الركن األول عن طریق العطف أو الوصف أو اإلضافة ىركن-١
رقما  أوالسطر سواء كان العدد لفظا  أول ىفبین العدد والمعدود، إذا وقع عنوانا  -٢

  )٢( ىفكما 
  .... عالمة الحذف

  . شهر جبال مصر ............ بنى علیه صالح الدین قلعتهأجبل المقطم  -١
  . الزراعیة ............وانتشار الصناعة األرضاتساع رقعة  ىفد البالد فیی ىالسد العال -٢

  القاعدة
 أوعلى الكــالم المهــم  ر توضــع مكــان المحــذوف لالقتصــاعالمــة الحــذف (............) 

  .الستقباح ذكر بعض الكالم 
  

  اتـتدریب
  ضع عالمة الترقیم المناسبة :

الفـن وطلـب  أصـحابفجمع  أعرجعور أوكان   ترسم له صورة نأحد الملوك أ أراد    
ن إحـدى المــد ىفـ إنیصـوره دون عیوبـه فعجـزوا فقیـل لـه                   أن لـیهمإ

  :ماهر فجاءوا به فقال الملك  نفصاحب 
      ٠قتلتك  ىإذا لم تخترع وسیله إلخفاء عیوب

فخـرج المصـور خائفـا ولكنــه فكـر وهـو یصـور الملــك وهـو یطلـق بندقیتـه للصــید ،    
ـ: أن یغمـض إحـدى عینیـه ، أوال حینئذ : هوالبد ل : أن یجثـو علـى إحـدى ركبتیـه اثانیً

  .منه الملك؛        لبراعته ، وكافأه مكافأة كبیرة خفت الصورة عیوب الملك فسرأو 
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  (الفصلة)                بالغة القرآن           
على مـا جمـع مـن : مـواعظ  نوال یتبای، تال یتفاو ،  تألیفهوبدیع  عجیب نظمه ،/ إن   

  .عة ، وسیر مأثورة فی، وشیم ر  أخالق، وحكم ، ووعد، ووعید، وتبشیر ، وتعلیم 
  ( الفصلة المنقوطة )             الطبیب                 

مشرطك یختـرق جسـومنا ویجـول  إن،  ىعاك هللا یا رسول الرحمة ؛ ومنقذ الشاكر    
ها ؛ لیبعد عنهـا األذى ویسـیل دماءنـا ، لیقـذف معهـا بـالمرض ، ویـدك تبحـث عـن فی

  ٠ الداء ؛ لتنتزعه وتعید إلینا السالمة
  ( النقطتان)               البر                            

سئل الرسـول ( صـلى هللا علیـه وسـلم عـن البـر ، فقـال : البـر حسـن الخلـق وقـال    
  .ء هین : وجه طلیق ، وكالم لین ))ىابن عمر ( رضي هللا عنه ) : (( البر ش
  ( التنصیص )     الثوب األحمر 

جلســاؤه علــى الصــبر  حــد ملــوك الصــین بســمعه فبكــى بكــاء شــدیدا فحثــهأأصــیب    
لمظلـوم بالبـاب یصـرخ  ىبكـأ ى، ولكنـ ىلست أبكى للبالء النازل ب ىفقال : (( أما إنن

  سمع صوته))أوال 
النـاس أال ال  ىفـلـم یـذهب ! نـادوا  ىن بصـر إ؛ فـ ىما إذا ذهـب سـمعأثم قال : (     

      له وینظر هل یرى مظلوما ؟!))فیحمر إال متظلم ، ثم كان یركب أیلبس ثوبا 
  ( الشرطة)             االجتهاد           

 –دأب  ىفــالعمــل ، وترســم لنفســك هــدفا ، وتعمــل لنیلــه  فــيإن تجتهــد وتســتمر      
  .تحقق ذلك األمل المنشود 
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محبــوب  –عملــه ، المــنظم المرتــب ألدواتــه  ىفــ، المخلــص  طوان اإلنســان النشــی    
   . من رؤسائه ، وزمالئه 

  الحذف )  (         التعاون  
د المجتمع : كإغاثة الملهوف ، ونصرة المظلوم واألخذ فیالتعاون یشمل كل خیر ی     

  على ید الظالم ، وبذل المال ، والحث على البر و ...........
یجد الكره منتشرا، والسباب متفشیا كأن یقـول إنسـان  أننفس العاقل  ىفوكم یحز    

ـــان ...وهـــذا جهـــل صـــارخ ، ولـــو تثقـــف اإلنســـان  ....... ىآلخـــر .......... ویـــرد الث
  .لتهذبت نفسه ، وسمت أخالقه 

  .با والتكن .............فتهلك((یا بني كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو مح
  (القوسان)          القاهرة                        

الشـــرق  ىفـــكبـــر مدینـــة أالقـــاهرة ( حرســـها هللا) عاصـــمة جمهوریـــة مصـــر العربیـــة ،    
األوسط ، وتمتاز بمبانیهـا الضـخمة ، وشـوارعها الممتـدة ، وحركتهـا الدائبـة ، وازدحامهـا 

، ومنهـا ضــاحیة حلـوان ( بضــم الحـاء وســكون الــالم)  ىالمسـتمر ، وتحــیط بهـا الضــواح
  .ها ) فهو شدة الزحام فین كان بالقاهرة عیب ( وال عیب إ وتمتاز بمیاهها المعدنیة و 

  ( التعجب)      العلم والعمل                        
عمل یزینه ! وما أحسن العلم یزینه العمل !وما أحسن ال ملما أحسن اإلیمان یزینه الع   

  .مقدرة  إلىعلم ! ومن عفو  إلىمن حلم  أفضل ءىء إلى شىش فالرفق ! وما أضی
  ( عالمة االستفهام )    األعمال أفضل ؟ ىأ          

األعمال أفضل ؟  ىل هللا ( صلى هللا علیه وسلم )فقال : أسأل أبو ذر رسو    
  سبیله ) ىفوجهاد  –عز وجل  –فأجابه : ((إیمان با 
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  سلم ؟ قال: (( من سلم الناس من لسانه ویده ))أالمسلمین  ىقال: فأ
 

 تذكر والتنس
 : الفقرة نھایة فى نقطة بوضع ،وانتھ فراغ بترك ابدأ -١
  . فراغ ترك دون أولھ من ءالبد یكون الثانى السطر فى -٢
 ؟ استفھام عالمة ضع االستفھام عند -٣
   إنى: قلت. نقطتین ضع القول بعد -٤
 :نقطتین ضع المتعددة ،واالقسام ،واألنواع الجمل بین -٥
 -      -)   ( شرطتین أو.  قوسین بین المعترضة الجمل ضع -٦
 } أسد{  أى ِھَزبُزُ .  قوسین بین التفسیر ضع -٧
 -     - )    (  شرطتین أو.  قوسین بین االحتراس ضع -٨
 .» تنصیص عالمة « مزدوجین قوسین بین كتابتك فى بھ تستعین نص كل ضع -٩

 ﴾   ﴿.  قرآنیین قوسین بین القرآنیة اآلیة ضع -١٠
 الفصلة فضع المعلومات و العلل و ، المسببات  األسباب لذكر تتعرض عندما -١١

 ) ؛(  بینھما المنقوطة
 ) - (  شرطة فضع الجملة ركنى بین الكالم یطول عندما -١٢
  - المعدود بین و بینھ لتفصل شرطة ضع العدد بعد

  دـــالم
  ـــــادة ـــــة أوهـــــو زی ـــــد مـــــن مـــــد  أوالضـــــمة  أوالفتحـــــة  حركـــــةمـــــد  إطال الكســـــرة ویتول

  .)) ویتولد من مد الضمة (واو) ویتولد من مد الكسرة  یاء ألفالفتحة( 
  امتـــداد  ألنهــالمــة الك أول ىفــال تقــع  ىوالــواو والیــاء وهــ األلــفحــروف المــد ثالثــة

 .دعا) –( داع متطرفة  أوبلها وتقع متوسطة ق ىلحركة الحرف الذ

 حروف العلة ویشترط لمدها : ىحروف المد ه 
  .تصبح حرفا هجائیا عادیا (یوسوس ) تحركت وٕاذاتكون ساكنة مثل محمود  أن -١
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ــواو بضــمة والیــاء بكســرة ( القبــور  نأ -٢ ابق ن فــتح الحــرف الســإ علــیم ) و  –یســبق ال
  .صیف) –( خوف  دال تملهما 
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  (  المد )             المعلم                                 
التعلیمیة ، فمهما تقدمت الوسـائل ، وتطـورت طـرق التـدریس  ةالمعلم ركیزة العملی  

ها وسائل اإلعالم ، فی ، وتنوعت مصادر المعرفة أسهمت اإلیضاح، ونهضت وسائل 
  .عن المعلم  ىیغن ن هذا كله الإف

فــالمعلمون  هــم الــذین قــادوا مصــائر اإلنســانیة ، وشــنوا حمالتهــم الظــافرة ؛ضــد كــل 
  .وانحطاط ، وقاوموا الطغیان ، ورفعوا لواء التقدم والرفاهیة  تأخر

  حسب المعلم فخرا قول الرسول ( صلى هللا علیه وسلم ) 
  .هللا معلما ورسوال)) ى( بعثن

  المناقشة
  .الممدود  والحرفیزة مد ..........رك  أكمل –ا 

  الممدود ........ والحرفوسائل مد.................
  .اذكر حروف المد  -ب
  ؟ما معنى مد  -ج

  . اكتب كلمتین بهما واو متوسطة ولیست حرف مد 
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  نموذج لتحضیر درس إمالء
  .: إمالء  المجال

  .:الالم الشمسیة والالم القمریة  المعیار 
  : ات ر المؤث

  . قمریة ) –أن یذكر نوع الالم (شمسیة  )١
  . بعض الكلمات ىفنوع الالم  دأن یحد )٢
  .بھا الم شمسیة بطریقة صحیحة  ىأن یكتب الكلمات الت )٣
  .الكتابة ویالحظ الھوامش  أن ینسق )٤
  .كتابتھ  ىفیستخدم عالمات الترقیم  أن )٥
  .أن یكتب بخط جمیل  )٦
  .تفكیر واالستجابة بال ىالموقف التعلیم ىفأن یشارك التلمیذ  )٧
  .الرضا حینما یكتب كتابة صحیحة  تأن تبدو على التلمیذ عالما )٨
  .أن یفخر بخطھ الجمیل ونظافة كراستھ  )٩

  .ھا بعنایة فییقع  ىأن یصوب األخطاء الت )١٠
  cd –لوحة ورقیة  –ة فی: سبورة إضا تكنولوجیا التعلیم )١١
  . ى: الوصف الذھن التدریس ةاستراتیجی )١٢
  یدــالتمه
  حالة اإلمالء المنظور ) في ( :أوال
علـى اللوحـة ، حتـى یـتم ضـبط نظـر  أوتقدیم قطعـة اإلمـالء مكتوبـة علـى السـبورة   

  .الظواهر اإلمالئیة موضوع الدرس  إلىالتالمیذ 
  بها الم شمسیة والم قمریة  ىقراءة القطعة اإلمالئیة مع إبراز الكلمات الت
  مضمون اإلمالء  ىفالتالمیذ  یقرأ تلمیذ من التالمیذ الممتازین ، وأناقش

  ؟أین جلست األسرة  -٢   ؟الحدیقة  إلىلماذا ذهبت األسرة  -١
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  ) ىحالة اإلمالء االختیار  في(  :ثانیا 
  .مضمون القطعة  فيقراءة القطعة ومناقشة التالمیذ 

مـا تضـمه مـن مهـارات ومعلومـات مـن خـالل فی: قـراءة الفقـرة ومناقشـة التالمیـذ  العرض
  :یة واستنباط القاعدة أسئلة جزئ

  القطعة اإلمالئیة : 
  الحدیقة  إلىرحلة                          
ــا  إلــى: الشــمس طالعــة ، والجــو معتــدل ، هیــا نــذهب  قــال األب    الحدیقــة لــنقض وقت

  .جمیال بین األشجار المورقة والطیور المغردة 
هـا الـبط فیة مـاء یلعـب ظل شجرة . بجوار برك ىفالحدیقة ، وجلست  إلىذهبت األسرة 

  .، ویسبح وهو سعید 
  .هات ثالث كلمات بها من عندك بها الم شمسیة -١: التقویم

  .صف جو الربیع  -٢
  .الظل)  –الكلمات اآلتیة ( الحدیقة  فيبین نوع الالم  -٣

   ىفاإلضاالنشاط 
كراسة النشاط عشرین كلمة بها الم شمسیة وعشرین كلمة بها الم  ىفاكتب  -١

  .ة قمری
  .لوحة ورقیة كلمات بها الم شمسیة وبها الم قمریة  ىفاكتب  -٢
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  معلومة تھمك
 ) تكون أل)حرفا إذا جاءت بعد (١٤حروف اللغة العربیة ثمان وعشرون حرفا(

) أل) إذا جاءت بعد (١٤بقیة الحروف ( أما) هبغ حجك وخف عقیمإ( ىهقمریة و 
  : ىلبیت التالا ىفمن كل كلمة  األولالحرف  ىتكون شمسیة وه

  دع سوء ظن زر شریفا للكرم م صل رحما تفز صف ذا نعم طب ث
  . شروط صیاغة قطعة اإلمالء

  ة یقعبارات أدبیة جمیلة وحبذا لو حملت قیما دینیة أو أخال فيتصاغ  -١
  تكون سهلة اللغة ومفهومة حتى التجمع صعوبة اللغة مع صعوبة القاعدة  -٢
ول والقصــر فــالطول یســتهلك الوقــت والقصــر یخــل أن تكــون مناســبة مــن حیــث الطــ-٣

  .بفوائد اإلمالء 
  .*القاعدة اإلمالئیة لیست هدفا لذاته بل وسیلة یكتسب بها التالمیذ مهارات الكتابة 

  .تحقق  ىالوسائل التى *التكرار و المحاكاة والتدریب على القاعدة ه
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 أخطاء جدیرة بالعنایة المركزة
قاف كافا، و الذال زایا ، و الطاء تاء ، و السین صادا . و إبدال الحروف : إبدال ال )١

 الخلط بین الكاف و الجیم ، وبین الدال و التاء ، و بین الثاء و السین .
 الھمزات فى أول الكلمة و فى وسطھا و فى آخرھا. )٢
 األلف اللینة . )٣
تحة قلب الحركات القصار واوا ، أو ألفا ، أو یاء فھم یقلبون الضمة واوا ، والف )٤

 ألفا والكسرة یاء.
 الالم الشمسیة و الالم القمریة . )٥
 تكتب دون أن تنطق . التىالحروف التى تنطق وال تكتب ، و )٦
 ما یجب فصلھ أو وصلھ . )٧
.» ومن جھلنا نخطئ ، ومن أخطائنا نتعلم  «  
 

 مظھر آخر من مظاھر األخطاء اإلمالئیة : 
 و مما یقع فیھ الخطأ اإلمالئى قلب الحركات :

) و قلب الكسرة ( یاء )  لفاأ ( و قلب الفتحة» واوا « الضمة  قلب  
».الصوائت الخفیفة « إن اإلمالئیین یسمون الضمة و الفتحة و الكسرة :   

».الصوائت الممدودة « و یسمون حروف العلة الثالثة وھى ( و ا ى )   
، أو بین ولكن ینبغى أن ندرب أبناءنا  على التفرقة بین قصار الحركات و طوالھا 

 الصوائت القصار ، و الصوائت الطوال ، فإذا أملینا علیھم : 
 افعلوا ما یرضى هللا ، أو اكتب ما یملى علیك . أو ُصمت رمضان .

قم أوال بتدریبھم على أن الضمة فوق الیاء أو الصاد ، لیست إال حركة قصیرة غیر 
 ممدودة (إنما ھى كما یقولون : من الصوائت القصار) .

ن أن نضع على سبورة إضافیة تحت عنوان :ویمك  
 خطأ  صواب 

 
ىیُرض یورضى                
 یوھمل   یُھمل 
 یوالقى   یُالقى 
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 صومت   ُصمت
وھكذا نحاول أن نضع األساس إلیضاح ما یقع فیھ االلتباس باإلكثار من النماذج و 

ننتقل من إصالح التطبیق على القاعدة حتى تثبت فى أذھان التالمیذ ، وال ینبغى أن 
خطأ إلى غیره إال بعد أن یتاكد لنا تماما أن التالمیذ قد أغلقوا الباب فى وجھ ھذا الخطأ 

لى غیره. و لیعلم الجمیع أن الخطر الذى یھدد سالمة كتابتنا ھو : إ، و عندئذ ننتقل 
 التسرع و االطمئنان إلى التردید اآللى بغیر معرفة كاملة للحروف.

تعلیم التالمیذ ھذه القواعد ، أو تعریفھم بھا فى المرحلة األولى ولیس من الصالح 
االبتدائیة إال بالتدریج ، و فى الوقت المناسب من الفرق النھائیة ، ألن التلمیذ سینسى 

القاعدة التى أرھقناه بحفظھا ، و یتعب فى التطبیق علیھا أما التكرار و المحاكاه فإنھما 
 الوسیلة فى ھذه المرحلة .

كى نطمئن أن الصورة قد ثبتت صحیحة فى » اإلعادة من الذاكرة  «ى التكراریل
 ذاكرتھ و مخیلتھ.

یزعم بعض المدرسین أن مھاراتھم تتجلى حین یضعون اإلمالء من كلمات ال یكتبھا 
صحیحة إال المتفقھون فى قواعد اإلمالء ، و المتمكنون فى التھجى ورسم األلفاظ ، و 

 ذلك خطأ كبیر .
اإلمالء أال یكتب التلمیذ إال ما یقرأ و یفھم . فأساس  

من األسس التى تجب مراعاتھا أن تكون الكلمات غیر معقدة مثل ( مضطرة ). وأن 
 تكون الجمل قصیرة تتألف من كلمتین ، ثم یتدرج فیھا .

ھناك أسالیب متنوعة لیتدرب التالمیذ على الكتابة ، و الغرض منھا جمیعا أن نحصل 
یح للكلمات ، وكتابة صحیحة للمفردات .على رسم صح  

حكى و تقلد ، تأیسر السبل ھو عرض الكلمات على األنظار ، ِلتُشاَھد ، و  
 ومن األسالیب كذلك األسالیب الجمعیة ،واألسالیب الفردیة.

 ففى األسالیب الجمعیة یمكن استخدام ما یأتى : 
 

مع إبراز الكلمات التى النقل ، وذلك بكتابة القطعة على السبورة ، بخط واضح   ) أ(
یراد التدرب علیھا ، ثم معالجة ھذه القطعة بالقراءة و الفھم .و تھجى الكلمات شفھیا 

بالنظر، ومن الذاكرة. وبعد ذلك تنقل فى الكراسات . وقد یملى المعلم القطعة على 
 التالمیذ فقرة فقرة وھم ینظرون. 
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  ) ب(
 اقش ، ثم تحجب و تملى .اإلمالء المنظور ، وفیھ تعرض القطعة وتقرأ و تن) ت(

ال یطالب التلمیذ بإمالء اختبارى إال إذا وثقنا بتدریبھ تدریبا كافیا على رسم الكلمات و 
كتابتھا صحیحة ، حتى ال نطالبھ بكتابة ما ال یعرف ، ویكون ھذا االختبار على  فترات 

 متباعدة .
روف بالطریقة التى یجدر بالمعلم فى المرحلة األولى أن یدرب التلمیذ على رسم الح

 سبقت وھى : التكرار و المحاكاة.
أما قواعد رسم الحروف فینبغى أن یسیر فیھا المدرس سیرا متدرجا و یقدم منھا ما 

 یراه سھال و ضروریا على حسب حاجات التلمیذ.
 

 خطوات درس اإلمالء
 

تختلف خطوات درس اإلمالء باختالف الفرقة الدراسیة، وأعمار التالمیذ،     
 ومستواھم العقلى .

 ففى السنتین األولین یطالع التالمیذ قطعة، ثم ینقلون منھا أو من البطاقات.
وبعد ھاتین السنتین یختار المعلم جمال صحیحة قصیرة یملیھا على التالمیذ تحتوى 

 أخباًرا أو طرائف ، أو إرشادات صحیة أو مدرسیة .
قطعة مناسبة ثم یقرؤھا ، ویشرحھا،  و فى السنتین الخامسة أو السادسة یختار المعلم

ویناقش معانیھا ، ویعرض رسم الكلمات الصعبة فیھا على السبورة ، ثم یمحوھا و 
یختبر فى رسمھا بالتھجى الشفھى ، ثم یملیھا حتى إذا فرغ منھا عاد إلى قراءتھا 

التالمیذ ما فاتھم . ع؛لیسترج  
فرق العلیا ، وال یكون منظوًرا ؛ تى دور التصحیح و اإلمالء االختبارى فى الأثم ی

لیعود التالمیذ االعتماد على النفس ، ولیقف المدرس على حالة تالمیذه ومدى ما 
 أحرزوه من نجاح فى التعرف إلى الكلمات الصعبة 

 
 
 

. 
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 قراءة التاریخ
 

عند قراءة التاریخ لك الخیار أن تقرأه عن یمین أو یسار ؛فسیَّان-١  
ن تراعى ما یأتى  :أالمھم  بدؤك باآلحادأوباآلالف  

ھجریة: ١٤٠٨أن تتوسط الواو بین كل عدد وآخر فتقول :فى سنة   
و سنة ثمان وأْربعمائة وألف.  أسنة ألف وأربعِمائِةِ◌ وثماِنِ◌.   

احذر أن تَُضم الثاء وتسكن الالم فى (ثلثمائة)-٣   
َْھ).-٤  ُمأی َع إیاك أن تحذف ھمزة (أربعمائة).ومخطئ من یقول (أرب  
إیاك أن تضم خاء (َخمسمائة)أو السین فى (سبعمائة)أو الثاء فى (ثمانمائة)أو التاء -٥ 

  –كما تفعل العامة -فى (تسعمائة)أن نطقھا جمیعا بالضم
 خطأ فاِحُش قبیح یفسد المعنى!!فنطق (َخْمسمائة)بضم الخاء یجعلھا

 (ُخمس مائة)وھذاغیر مراد.
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 األشھر المكررة :
ربیع اآلِخر-٢                      ربیع األول.      -١  

 ال تقل : ربیع الثانى ألنھ إنما یقال الثانى إذا كان ھناك ثالث.
 و ال تقل : اآلَخر بفتح الخاء، ألنھ أخر الربیعین فھو اآلِخر و لیس اآلَخر.

 و مثال ذلك ُجمادَى األولى و ُجمادَى  اآلخرة.
 أسماء یجوز فیھا التذكیر و التأنیث:

 
  األسماء  عدد  األسماء  عدد  األسماء  عدد  األسماء  عدد  األسماء  عدد  األسماء  عدد

م  ١٥  ُروح  ٨  إْبط  ١ َّ   ِمسك  ٣٦  فَرس  ٢٩  عُجز  ٢٢  ُسل
  ِملح  ٣٧  فِھر  ٣٠  َعُضد  ٢٣  سماء  ١٦  زقاق  ٩ إزار  ٢
  َمنجنیق  ٣٨  قِدر  ٣١  ُعقاب  ٢٤  سوق   ١٧  سبیل  ١٠  حال  ٣
َف  ٣٢  َعقرب  ٢٥  صاع  ١٨  ُسَرى  ١١  حانوت  ٤   ُموسى  ٣٩  اق
  نَْفس  ٤٠  قمیص  ٣٣  ُعنق  ٢٦  ُضحى  ١٩  سراویل  ١٢  خمر   ٥
ِد  ٣٤  َعنكبوت  ٢٧  ِطرس  ٢٠  سالح  ١٣  ِدرع  ٦   وراء  ٤١  َكب
  -  ٤٢  لسان  ٣٥  فِردوس  ٢٨  طریق  ٢١  سكین  ١٤  دلو  ٧

  التعبیر
  الترتیب :  أوال
   اآلتیةرتب العبارات  -١

  .( ) حامد شاب طویل القامة نحیل الجسم 
  .وعثمان صدیقان یحبان السفر والرحالت حامد )  (

   .الغابة وصید بعض الطیور ىف( ) اتفقا على السیر 
  .الحركة  ىء( ) وعثمان شاب بدین الجسم بط

  القصة وضع عنوانا لها : أجزاءرتب  -٢
  . العصا( ) فلما اجتمعوا حوله قدم لهم حزمة من  
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  .سره بسهولة فك  ألحدهم وأعطاهخرج منها عودا أ( ) ففك الحزمة و 
  .یحضروا جمیعا  نأ أوالدهطلب من  األب( )لما كبر 

  .یكسرها فلم یستطیعوا  نأ( ) وطلب من كل واحد منهم 
  .اتحدتم لم یقدر علیكم عدوكم  إننتم كهذه الحزمة أوالدى أ( ) فقال لهم : یا 

   األسئلةعن  اإلجابة:  ثانیا
فقــال لــه  اواحــد إالفــروا جمیعــا  رأوهیلعبــون فلمــا  أطفــالمــر عمــر بــن الخطــاب علــى 

عمر : لماذا لم تهرب مع أصحابك؟ فقال الغالم  لم تكن الطریق ضیقة فأوسـع لـك ، 
ــم  ــا أول ــه عمــر لشــجاعته وجرأتــه ، ومســح بیــد فأخافــكرتكــب ذنب ــى  ه.. فســر من عل
  .رأسه 

  جب عن األسئلة أ
  الخطاب ؟ ناألطفال عندما رأوا عمر ب لماذا فع -١
  هللا عنه ) األطفال ؟  ىر بن الخطاب (رضماذا سأل عم -٢
  لماذا لم یهرب الغالم ؟  -٣
  بم كافأ الخلیفة الغالم ؟ -٤
  .ضع عنوانا مناسبا لهذه القصة  -٥
  ماذا نتعلم من هذه القصة؟ -٦

  فيثالثا:التعبیر الوظی
  البرقیة  -١  

  .*اكتب برقیة تهنئ زمیال لك بنجاحه آخر العام 
 ....../ ....... إلیهالمرسل 
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  بنجاحك الباهر آخر العام فمن جد وجد ومن زرع حصد. أهنئك
  المرسل /   .....

  .*اكتب برقیة الى خالك تهنئة بسالمة الوصول بعد الحج 
  /......... إلیهالمرسل 

  .حج مبرور وذنب مغفور وعود محمود  
  المرسل /............

  .وفاة والده  ىف*اكتب برقیة لصدیق تعزیه 
  /.............. لیهإالمرسل 
  .بالصبر  ولألسرةوندعو هللا للفقید بالرحمة والمغفرة وندعو لك  األحزان نشاطركم

  المرسل /..............
  وةـدع -٢

  :حفل زواج  ىفللمشاركة  واألصدقاء األهل إلىوة عاكتب د
وجعـــــل بیـــــنكم مـــــودة  إلیهـــــالتســـــكنوا  أزواجـــــا أنفســـــكمخلـــــق لكـــــم مـــــن  أن((ومـــــن آیاتـــــه 

  .ة ))صدق هللا العظیم ورحم
  و.........                           ........یتشرف / ..........

  والد العریس                           والد العروس      
وذلك  ىل الثاننج إلى األولبدعوة سیادتكم لحضور حفل زواج كریمة 

  یوم ............. الساعة وذلك بمسجد ...........
  .المسرات ىفوالعاقبة عندكم                                

  الالفتة  - ٣                             
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  ها الزمالء للحفاظ على نظافة المدرسة فیفناء المدرسة تحث  ىفاكتب الفتة   
  . یماناإلاحرصوا على نظافة مدرستكم فالنظافة من 

  . راضاألمالفناء فذلك یسبب  ىفال تلقوا بالمهمالت 
  الرسالة -٤

  .ها لزیارة قریتك والتمتع بجوها الجمیل فیصدیق بالمدینة تدعوه  إلىاكتب رسالة 
  الفكرو العناصر 

             .بدء الرسالة   -١
  .دعوة الصدیق لزیارة القریة  -٢
                         .القریة  فيالجو  -٣
  .مظاهر جمال الطبیعة  -٤
  .ختام الرسالة  -٥

قي العزیز / السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته ودعـاء مـن القلـب الـى المـولى ( عـز صدی
فمن جد وجـد ومـن زرع حصـد ومـن طلـب العـال سـهر یوفقك ویحقق  آمالك  أنو جل )

  . ىاللیال
  -وبعد                    

الجمیلة الرائعة ؛ لتتمتع بجوها المعتدل صیفا  ىدعوك لزیارة قریتأ أن ىیسعدن   
قریتنا مظاهر جمال  ىف، و  واألدخنةمن التلوث  ىالخال ىوشتاء وتسعد بهوائها النق

ها البط ، فیة یسبح فیخضر وارف الظالل وتلك میاه صاأفهذا شجر خالبة ال مثیل لها 
رضا وٕاقبال وقریتنا  تتمتع بالهدوء التام ال ضوضاء وال  ىفحقله  ىفوذاك فالح یعمل 

  .ل القریة صغارا وكبارا ذكورا وٕاناثا هأ صخب ، وسوف یرحب بك كل 
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  وهللا یرعاك ویحفظك    
   صدیقك /..........                      
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  التعبیر اإلبداعي :رابعا
  .خیر مكاسب الدنیا  ىالصداقة إحدى ضروریات الحیاة وه       

  العناصر  .ذلك مبینا أهمیة الصداقة وواجب الصدیق نحو صدیقه ىفاكتب  
 أهمیة الصداقة  -٢           .الصداقة  معنى -١. 

 واجبات الصدیق  -٤      .صفات الصدیق الحق -٣. 
عـد كـل مـنهم نفسـه لیحقـق النجـاح أ العام الدراسي الجدید وفرح التالمیذ بقدومـه و  أبد -٢

  .والتفوق 
   .الجدید  ىذلك مبینا مظاهر فرح التالمیذ واستعدادهم للعام الدراس ىفاكتب 

ه لیلــة خیــر مــن فیــمضــان شــهر الخیــر والبركــات وشــهر النــور والرحمــات و شــهر ر  --٣
  .ألف شهر 

حیـاة المسـلم ومبینـا كـذلك فضـل هـذا الشـهر  ىفذلك مبینا معنى الصیام وأثره  ىفاكتب 
  .الكریم 

  موضوعات أخرى 
أهمیة الحدائق  –األم  –الربیع  –العید  –للمحافظة  ىالعید السنو  –نصر أكتوبر    
 –حسن الخلـق  –االدخار  –الصدق  -السالم –الوطن  –حرف وصناعات  -الحج–

 –فضـل العمـال  –رحلـة  – ىیوم دراسـ –السیاحة  –إتقان العمل –النظافة  –النظام 
   . المرافق العامة –حیاة تلمیذ  ىفصف یوما  –وصف حفلة 

  .لخص قصة قرأتها –
مذاكراته حتى  ىفجتهد فقیرة ثم جاهد وكافح وا أسرة ىف شاكتب قصة تلمیذ عا *

  .صار من المشهورین 
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  معلومة تهمك 
  .الموضوعات *مقدمة الموضوع تكون مرتبطة بالموضوع ولیست مقدمة ثابتة لكل 

   .* كتابة العناصر مهمة لترتیب األفكار
  .الموضوع  ىف*عالمات الترقیم مهمة 

  .المغزى  –األشخاص  –المكان  –: الزمان  من عناصر القصة*
  .حسن الخط والحرص على القواعد اإلمالئیة علیك ب

  .*استخدم أسلوبا جمیال أثناء التعبیر 
  

  الصف الخامس 
 ولمشاهدةمن كل بالد العالم استمتاعا بجوها  إلیهاالسیاح  ى، یأت ى*مصر بلد سیاح

  .آثارها 
ثر السیاحة على أذلك موضحا معنى السیاحة ، ومعالم مصر السیاحیة و  ىفاكتب 

  .ریینمصر والمص
  العناصر 

  .معنى السیاحة  -٢                 .مقدمة    -١
  .ثر الساحة على مصر أ -٤    .معالم مصر السیاحیة  -٣
  .ثر السیاحة على شعب مصر أ -٥
  ) مأثورقول  –شعر  –حكمة  –حدیث –استشهاد ( آیة  -٦
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   أخرى موضوعات
التلـوث  –الحمیـدة  خـالقاأل –عید الفطر  – أكتوبرنصر  –شهر رمضان  – ىوطن  
 –الربیـع  –المـرور وآدابـه –الجلـیس الصـالح  –قـدرة هللا  –سـبیل هللا  ىف نفاقاإل  –

ــد  –حــق الطریــق  ــوة  داالتحــا –اآلثــار المصــریة  -  األمعی  –النظــام  –الــوطن –ق
یـوم  –للمحافظـة  ىالعید السـنو  -فوائد الحدائق   –العمل  إتقان –النظام  –النظافة 

فضـل  –درسـة مفضـل ال –المكتبـة  –وصـف حفلـة  –فضل العمال  –رحلة  – ىدراس
  .الوالدین 

ثم التقى بشخص فتغیرت أحواله  اكتب الحمیدة  واألخالقكان مثاال للجد والتفوق  -٣
  .ذلك  ىفقصة 

  .برقیة  –دعوة  –إعالن  –الفتة  –اكتب رسالة  -٤
  

  الصف السادس 
وسیلة هامة من وسائل  ىالدنیا وهیر مكاسب خ ىالقراءة إحدى ضروریات الحیاة وه  

  . ىتحقیق الثقافة والتقدم الحضار 
  حیاة المجتمع  في وأثرها وأنواعهاالقراءة  أهمیةذلك مبینا  ىفاكتب 

  :العناصر 
  وسائل تحقیق الثقافة  -٢    مقدمة                -١
  حیاة الفرد  ىفاثر القراءة  -٤القراءة             أنواع -٣
  استشهاد  -٦حیاة المجتمع                 ىفثر القراءة أ -٥
  الخاتمة  -٧
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   أخرىموضوعات  -٢
إتقان  -العمل الصالح  -نصر أكتوبر -یوم دراسي  – الفطرعید  -شهر رمضان   

ــة الوالــدین  ––وســائل المواصــالت –الصــحة  –الریاضــة –العمــل  –الســالم  –معامل
 –احة یالســ –الصـدیق المخلـص  -الـوطن –لنظــام ا –النظافـة  –الصـدق  –األمانـة 
 –المكتبــة  –المرافــق العامــة  –وصــف حفلــة  –رحلــة  - العلــم وفوائــده – ىمحــافظت

  .فضل المدرسة 
  . ىاكتب قصة عالم أو أدیب أو زعیم مصر  -٣
  .ما استفدته منها  االمكتبة مبین ىفتها ألخص قصة قر  -٤
  .ه التاریخ تاریخ مصر عامر بنساء شهیرات غیرن وج-٥

  .تاریخ مصر  ىفاكتب قصة امرأة مصریة وأثرها 
  .دعوة –إعالن  –برقیة –الفتة  –اكتب رسالة  -٦
  

  درس تعبیر إعداد
  : تعبیر  المجال
  .الحدائق  حدىإ إلى: رحلة مدرسیة  المعیار

  رات :شالمؤ 
  .رئیسة  فكر إلىس الموضوع ویقسمه أأن یحلل ر -١
  .فرعیة  فكر لىإرئیسة أن یحلل الفكر ال -٢
  .الفرعیة ترتیبا منطقیا  رالفك یرتب أن -٣
  . فكرهتؤكد  ىالت واألمثلةوالشواهد  األدلةكتابته  ىفأن  یسوق  -٤
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  .ثالثة حسب قدرته  أوكراسته فقرة مكونة من سطرین  ىف بأن یكت -٥
  .المعنى ى وتؤد فكرهتعبر عن  ىأن یختار الكلمات والجمل الت -٦
  .الموضوع  فكرمن  أكثر أوفكرة وبه أسل غأن یصو  -٧
   .تدور حول الموضوع بحیویة وفاعلیة ىالمناقشات الت ىف كأن یشار  -٨
  .الكتابة حینما یطلب منه المعلم ذلك  ىفأن ینطلق  -٩

  . فكرعلیه عالمات الراحة عندما یعبر عما بذهنه من  وأن تبد -١٠
  .لم على كتابته المع ىعلیه عالمات الرضا حینما یثن وأن تبد – ١١
  .أن ینسق كتابته وینظمها ویحافظ على نظافة كراسته  -١٢

  .لوحة ألسرة تجلس تحت أشجار الحدیقة :  تكنولوجیا التعلیم
  .لوحة ألطفال یقطفون األزهار                    

  . ى: التعلیم التعاون استراتیجیة التعلیم 
  .عناصرها  فيیذ : عرض اللوحة األولى ومناقشة التالم التمهید

  .عناصرها ىفعرض اللوحة الثانیة  ومناقشة التالمیذ 
ثـالث مجموعـات لكـل  إلـىس الموضوع على السبورة ، تقسیم الفصل أ: كتابة ر  العرض

ر علـــى فكـــمجموعـــة قائـــد یقـــوم بتنظـــیم أفـــراد المجموعـــة  أكلـــف كـــل مجموعـــة بكتابـــة ال
  .السبورة 

  یها المجموعة توصلت إل ىر التالفكیقوم القائد بعرض 
  .الفكر ىفمناقشة التالمیذ 

رحلـة مدرسـیة . صـف الرحلـة . واذكـر  ىفـحـدى الحـدائق إ إلـى: ذهبت یوما  الموضوع
  .ما استفدته منها 
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  :  حةمقتر  فكر
  .إعالن جماعة الرحالت عن قیام رحلة  -١
  .اإلعداد للرحلة  -٣                 .الرحلة   ىفاالشتراك  -٢
  .الوصول الى الحدیقة  -٥                   .المدرسة  التجمع عند -٤
  .السلوكیات المرفوضة من بعض التالمیذ  -٦
 .نهایة الیوم  ىفاالستمتاع بالرحلة والعودة  -٧

  التقویم 
كتابتـه ، ومنـا قشـة  ىفـیقرأ كل قائد كل مجموعة الموضوع التي تعاونت المجموعـة  -١

  موضوع  أفضل  كتابته موضوع ثم أفضلاختیار  في التالمیذ
  ؟زیارة الحدیقة  ىفما السلوكیات المرفوضة  -٢
  ؟ماذا استفدت من زیارة الحدیقة  -٣
  .تصحیح كراسات التعبیر  -٤

   ةفیإضا أنشطة
  كراسة النشاط  ىفللحدائق والبساتین من الصحف والمجالت  ااجمع صور 

  .المتنوعة واكتب حولها تعلیقا  األشجارارسم بعض 
  .الحدیقة وقم بالتعلیق علیه  ىف أعجبكظرا رسم منا

  .الحدیقة واكتب تعلیقا علیه   ىف كال یعجبارسم منظرا 
  .تعلق بالحدیقة  تاكتب خمس الفتا
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  عزیزى المعلممعلومة تھمك 
  الطرق اآلتیة : بیتم  نأتصحیح الكراسات یمكن 

تیار ظـاهرة لغویـة مع اخ أوال*تصحیح كل الكراسات مع التركیز على ما یتصل بالفكرة 
  .جماعیا و  أفردیا  اومعالجتهجدیرة باالهتمام 

 آلخرالفقرات من كراسة كل تلمیذ مع اختالف الفقرة من تلمیذ  إحدى* تصحیح 
  .الفقرات  ىوالمرور العابر على باق

كل موضوع بالتناوب والمرور على النصف  ىف* تصحیح نصف الكراسات التالمیذ 
   .األحمربالقلم  اآلخر

إال بعد تدریب  رن جودة األسلوب ال تتوافیحسن التجاوز عن بعض القصور أل* 
  .فالكتابة ال یتم تعلمها إال بمزید من الكتابة 
  .ها فیالصواب  هوجأ* جمع األخطاء الشائعة ومناقشتها لبیان 

  .ع بالتصحیح أو اإلطالع و وضم* وضع درجة لكل موضوع سواء تناول المعلم ال
  .ثر عظیم أت التشجیع أو بعض المالحظات فلهذا * تسجیل عبارا

  .ذلك للیأس  ى* عدم تسجیل عبارات التأنیب حتى ال یؤد
 


